


جم�����لة إس���المي����ة شه��ري����ة
اإلعالم��ي املرك��ز  يصدره��ا 

إلم��ارة أفغانس��تان اإلس��المية 

في هذا العدد:

أسرة التحرير:
إكرام ميوندي

صالح الدين مومند

عرفان بلخي

رئيس التحرير:
أحمد مختار

مدير التحرير:
سعدهللا البلوشي

رئيس مجلس اإلدارة:
حميدهللا أمين

اإلخراج الفني:
جهاد ريان

ص��ورة صادق��ة ع��ن اجله��اد اإلس��المي يف أفغانس��تان
متابع��ة مل��ا ي��دور م��ن األح��داث عل��ى الس��احة األفغاني��ة
خط��وة ج��ادة حن��و إع��الم ه��ادف للقضي��ة األفغاني��ة

موقع الصمود:
www.alsomood.com

تواصل مع الصمود:
alsomood1436@gmail.com

تويتر:
@alsomod4

االفتتاحية: أوباما يعترف: نحن عاجزون عن القضاء على طالبان!1

نائب أمير المؤمنين الشيخ سراج الدين حقاني »حفظه هللا« في 2
حوار مفتوح مع المجاهدين اإلعالميين

الحاوية الصفراء..وما أدراك ما الحاوية الصفراء!9

الجيش العميل...علی وشك االنهيار12

رياح االنتخابات15

يقتلون العلماء بغير حق!17

سجون »سرية« لـ سي آي إيه19

أفغانستان في شهر أكتوبر 2016م21

وقفات مع عمود »كلمة اليوم« -الوقفة )2(-26

اذكروا إخوانكم األفغان المعوزين في هذا الزمهرير32

حرية التعبير لِمن؟34

عملية استشهادية بعين »درونية«35

جرائم المحتلين والعمالء في شهر أكتوبر 2016م36

ذكرى مولد الصادق األمين »صلى هللا عليه وسلم«38

إحصائية العمليات الجهادية لشهر صفر لعام 1438هـ40



1مجلة الصمود  -  العدد 129     |     ربيع األول 1438هـ  -  ديسمبر 2016م

فتتاحية
اال

بعــد 7 أعــوام مــن اســتمرار الحــرب الظالمــة فــي عهــده، و15 
عامــاً مــن بــدء العــدوان العســكري علــى أفغانســتان؛ اعتــرف 
الرئيــس األمريكــي المنتهيــة واليتــه "أوبامــا" -بطــل مسلســل 
المجــازر والقتــل بطائــرات الــدرون- بــأن "الواليــات المتحــدة 

عاجــزة عــن القضــاء علــى طالبــان".
ــراف  ــذا االعت ــتمع له ــي رأس المس ــز ف ــاؤالت تتقاف ــة تس ثم
ــة  ــى 7 ســنوات إضافي ــت: هــل كان "أوبامــا" بحاجــة إل الميّ
ــي أفغانســتان  ــة ف ــان مــن الحــرب الدامي ــر الســنوات الثم غي

ــة"؟ ــى هــذه النتيجــة "الصعب ــى يصــل إل حت
ــن  ــر م ــد أكث ــى فق ــة إل ــدة بحاج ــات المتح ــت الوالي ــل كان وه
3523 قتيــالً وإصابــة عشــرات اآلالف مــن جنودهــا فــي 
ــاً  ــت تخــوض حرب ــا كان ــراً أنه ــى تكتشــف أخي أفغانســتان حت

ــن؟ ــن الزم ــف م ــد ونص ــذ عق ــلة من فاش
إن كان االحتــالل األمريكــي -وباعتــراف رئيســه- يقــف عاجــزاً 
ــَم االســتمرار  عــن صــّد طوفــان المقاومــة فــي أفغانســتان، فلِ

فــي حــرب أفغانســتان واحتاللهــا حتــى اآلن؟
ثــم مــن يُحاســب مجرمــا الحــرب )بــوش و أوبامــا( علــى 
ــي أفغانســتان  ــا جيشــهما ف ــي ارتكبه ــانية الت ــازر اإلنس المج

ــة؟ ــر الماضي ــة عش ــنين الخمس ــة الس طيل
وعلــى الجهــة المقابلــة أيضــاً، مــن يحاســبهما علــى عشــرات 
اآلالف مــن الجرحــى والهلكــى مــن جنــود الجيــش األمريكــي 
الذيــن زّج بهــم الرئيســان آنفــا الذكــر فــي حــرٍب ال ناقــة لهــم 
فيهــا وال جمــل؟ ومــن يحاســبهما عــن مئــات المليــارات التــي 
خســرتها الخزينــة األمريكيــة علــى هــذه الحــرب الفاشــلة، 
ــّد مــن  ــة تُع ــدم االقتصــاد لدول ــي زعزعــة ق ــي تســببت ف والت

ــم فــي ســوق االقتصــاد والمــال. أقــوى دول العال

نعــم يــا ســيادة الرئيــس الفاشــل! أنتــم عاجــزون عــن القضــاء 
علــى "الطالبــان" ألســباب عــدة:

أوالً: ألنكــم ببســاطة تقاتلــون شــعباً ال جماعــة أو حزبــاً! 
فعالقــة طالبــان بالشــعب األفغانــي حســب المنطــق الرياضــي، 
هــي كالتالــي: الشــعب األفغانــي = طالبــان، وطالبان = الشــعب 
األفغانــي. وهــذا عنصــر قــوة لطالبــان، وعنصــر ضعــف لكــم.
ثانيــاً: ألنكــم تقاتلــون أناســاً مؤمنيــن، متتّرســين بعقيــدة 
ــذه األرض  ــى ه ــى عل ــوة عظم ــأن ال ق ــن ب ــد، ومتيقّني التوحي
ــن  ــاة م ــادت الطغ ــي أب ــماوية الت ــى الس ــوة العظم ــوى الق س
قبلكــم، والتــي ســتبيدكم عمــا قريــب -بــإذن هللا- طــال الزمــان 
أم قصــر. وهــذا عنصــر قــوة ثــاٍن للطالبــان، وعنصــر ضعــف 

آخــر لكــم.
ــا  ــم -ي ــى بك ــاً، فمــن مكــر هللا تعال ــون أفغان ــم تقاتل ــاً: ألنك ثالث

ســبحان هللا!- أن أوقعكــم مــع أمــة األفغــان، الذيــن لــم يســجل 
التاريــخ قــط أنهــم استســلموا أو انهزمــوا أمــام غــاٍز أو 
ــل.  ــك مــن أســباب القهــر والقتــل والتنكي مســتعمر مهمــا امتل
حتــى أن أرضهــم ُعرفــت بمقبــرة االمبراطوريــات، وفيهــا 
ســتكون مقبرتكــم بحــول هللا وقوتــه. وهــذا عنصــر قــوة ثالــث 

ــم. ــف لك ــان، وعنصــر ضع للطالب
ــر  ــاًء بأصغ ــكم وانته ــدءاً برئيس ــران" ب ــم "زع ــاً: ألنك رابع
جنــدي فــي جيشــكم، فــال أخــالق فــي الحــروب تحكمكــم 
وال قيــم إنســانية تردعكــم، تقصفــون المرضــى والجرحــى 
ــان  ــي أحض ــع ف ــال الُرّض ــون األطف ــفيات، وتقتل ــي المستش ف
أمهاتهــم، وال مانــع عندكــم أن تزهقــوا عشــرات األرواح 
البريئــة لمجــّرد الظــن واالشــتباه فــي ظــل أو خيــال، وال 
الشــعوب  ومقدســات  لثقافــة  وال  لألمــوات  عندكــم  حرمــة 
التــي تعتــدون عليهــا، بــل إنكــم ال تجــدون غضاضــة أبــداً فــي 

االعتــراف بهــذا.
هــذه الخســة والدنــاءة واالنحطــاط التــي تتمتعــون بهــا؛ هــي 
مــا دفــع باألفغــان دفعــاً إلــى التصميــم علــى اقتالعكــم واقتــالع 
كل مــا يتصــل بنجاســتكم مــن أرضهــم الطاهــرة حتــى الرمــق 
األخيــر. وهــذا أيضــاً عنصــر قــوة للطالبــان، وعنصــر ضعــف 

لكــم.
خامســاً: ألنكــم قطعتــم مئــات اآلالف مــن الكيلومتــرات لقتــال 
شــعب "علــى أرضــه"، فميــدان المعركــة المحتدمــة منــذ 15 
عامــاً هــي أرض ليســت أرضكــم؛ بــل أرض الشــعب األفغانــي 
والطالبــان "مقاومــون"  فأنتــم "محتلــون"،  )الطالبــان(. 
لهــذا االحتــالل. وأنــى لمعتــٍد أن يكســب قضيــة ليســت قضيتــه 
أو أن ينتصــر فــي معركــة ليســت معركتــه. المجاهــد األفغانــي 
متجــذر القدميــن راســخ الهامــة وهــو يُقاتــل لتحريــر أرضــه 
مــن المغتصبيــن، بينمــا الجنــدي األمريكــي يقــدم رجــل ويؤخــر 
ــدة  ــة عني ــى أرض صلب ــاذا جــاء إل ــدري ألجــل م أخــرى، ال ي
كأهلهــا؟. وهــذا عنصــر قــوة خامــس للطالبــان، وعنصــر 

ضعــف لكــم.

ــر  ــم عناص ــت فيه ــاً تجمع ــاً أناس ــذ 15 عام ــون من ــم تقاتل أنت
قــوة؛ شــعباً، مؤمنــاً، أفغانيــاً، أبيـّـاً، علــى أرضــه! ثــم -بعــد هذا 
ــاء  ــكل غب ــه- تســتمرون فــي عدوانكــم وحربكــم عليهــم، ب كل

وبـ"اســتجحاش" منقطــع النظيــر حقيقــةً!
بدخــول 20 ينايــر المقبــل، وتســلّم )دونالــد ترامــب( دفّــة 
الرئاســة فــي أمريــكا، تكــون حــرب أفغانســتان قــد شــهدت 3 
رؤســاء أمريــكان، يــرث أحدهــم تركــة الفشــل واالنهــزام الــذي 

خلفهــا لــه ســابقه فــي حربــه علــى أفغانســتان.

أوباما يعترف:
نحن عاجزون عن القضاء على طالبان!
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ســؤال:   ■
نائــب  ســعادة 
ــه  ــيخ خليف ــر الش األمي
اهلل،  حفظكــم  حقانــي، 
ميــدان  فــي  لخبرتكــم  نظــرًا 
األوضــاع  عــن  االستفســار  نــود  الجهــاد، 
مــن  يتــم  ومــا  أفغانســتان،  فــي  الراهنــة 
وعــن  والمتواصلــة،  العظيمــة  الفتوحــات 

القريــب؟ المســتقبل  فــي  الطموحــات 
جواب: بسم هللا والحمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا.

ــة متواضعــة، ال تحســبها  ــكان بداي ــة الجهــاد ضــد األمري ــت بداي كان
الدنيــا شــيئاً، ولكــن كان لهــا شــأناً عنــد هللا، وكان مــن فضــل هللا علينــا 
أننــا كنــا علــى يقيــن قــوي وإيمــان جــازم بوعــد هللا ونصــره لهــذه الفئــة القليلــة فــي 

العــدة والعــدد.
وهانحــن اليــوم نحمــد ربنــا تبــارك وتعالــى أن ثبــت أقدامنــا، وعرفــت الدنيــا كلهــا أن 
نظامنــا هــو النظــام، وأن الشــعب األفغانــي ال يريــد ســواه، فلــه فــي قلــوب األغلبيــة 

العظمــى مكانة وشــأن.
وهــذه عقيدتنــا؛ أن هللا ســينصرنا وســيعيننا كمــا أعاننــا باألمــراء 
ــاب  ــم، وأرب ــاء وأصحــاب الفضــل والعل ــادة األتقي ــن والق الصالحي

نائب أمير المؤمنين الشيخ سراج الدين حقاني »حفظه اهلل«
في حوار مفتوح مع المجاهدين اإلعالميين ...
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ــر  ــب أمي ــن بنائ ــن المجاهدي ــن م ــطاء اإلعالميي ــض النش ــى بع ــدة التق ــل م ــل، قب ــا األفاض قراءن
ــي هــذه المناســبة،  ــي حفظــه هللا-، والســتغالل الفرصــة ف ــن حقان ــن -الشــيخ ســراج الدي المؤمني
قــام هــؤالء النشــطاء بإجــراء حــوار واســع مــع حضــرة نائــب األميــر، حــول بعــض المســتجدات 

ــة. ــور المهم واألم

وللعلــم؛ أُجــري هــذا الحــوار قبــل استشــهاد أميــر المؤمنيــن المــال أختــر محمــد منصــور رحمــه هللا، 
علــى وبســبب هــذا الحــدث المؤلــم، تأخــر نشــره، ولكــن ألهميتــه  واشــتماله 

ــار حــول اإلمــارة  ــة للكثيــر مــن الشــبه التــي تُث ــا أجوب اإلســالمية؛ قمن
ــة، ونســعد  ــى اللغــة العربي ــه إل ــى بتفريغــه وترجمت ــم إل بدعوتك

قرائته واالستفادة منه:

حوار العدد
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الجهــاد والمقاومــة،  الصــالح والزهــد والتضحيــة، ورواد 
وكان مــن فضــل هللا عليهــم أنهــم ال يعرفــون فــي ميــدان 
ــه هلل. ــد كل ــتقامة. والحم ــود واالس ــات والصم ــاد إال الثب الجه

■ ســؤال: لــو تفضلتــم ببعــض النصائــح والتوصيــات لإلخــوة 
المجاهديــن، بصفتكــم مســؤواًل مــن جانــب، وخبيــرًا جهاديــًا 
مــن جانــب آخــر، فلديكــم خبــرة طويلــة فــي الجهــاد. ليأخــذ 
ويســتفيدوا  االعتبــار،  بعيــن  النصائــح  هــذه  المجاهــدون 

منهــا فــي ســبيل الجهــاد والمقاومــة.
جــواب: يعلــم الجميــع منــذ عهــد أميــر المؤمنيــن المــال محمــد 
عمــر -رحمــه هللا- بــأن اإلمــارة اإلســالمية توصــي المجاهديــن 
بتقــوى هللا عــز وجــل قبــل كل شــيء، ونحــن نحمــد هللا علــى 

ذلــك كثيــراً.
ثــم إن إخواننــا فــي هيئــة الدعــوة واإلرشــاد ال يغفلــون برهــة 
ينبغــي.  كمــا  وتعليمهــم،  المجاهديــن  تربيــة  عــن  واحــدة 
ــن  ــوة المجاهدي ــى اإلخ ــير عل ــك أود أن أش ــى ذل ــة إل وإضاف

ــي: ــا يل ــي كم ــالح، وه ــال اإلص ــي مج ــور ف ــض األم ببع
أوالً: أن يكونــوا دومــاً فــي صحبــة األخيــار والمشــايخ الكــرام، 

فــإن صحبتهــم ال تأتــي إال بخيــر.
ــم أن  ــح وتاريخهــم، ث ــيَر الســلف الصال ــاً: أن يُطالعــوا ِس ثاني
يتّبعــوا أثرهــم، فــإن ذلــك ممــا ســيؤدي إلــى معرفــة هللا تعالــى 

بطريقــة صحيحــة إن شــاء هللا.
و بالعمــوم أوصــي نفســي وإخوانــي بالوحــدة والطاعــة، فــإن 
ــران لالنتصــارات  ــببان كبي ــا س ــا، وأنهم ــا عليهم ــد حثن هللا ق

والتقــدم فــي ســبيل الجهــاد بــإذن هللا.
 

ــًا مــن اإلعــالم العميــل للغــرب، بــأن  ■ ســؤال: نســمع أحيان
اإلمــارة اإلســالمية ليــس لديهــا اســتقاللية فــي حكمهــا وال 

حريــة فــي أمرهــا وإجراءاتهــا، فمــا ردكــم علــى ذلــك؟
ــم  ــا ل ــى أن حركتن جــواب: يجــب أن نحمــد هللا ســبحانه وتعال
ــذ البدايــة – إال علــى العقيــدة اإلســالمية البيضــاء،  تقــم – من
وعلــى الفكــرة الدينيــة الحــرة األصيلــة، وأن أميــر المؤمنيــن 
المــال محمــد عمــر – رحمــه هللا – لــم يدّربنــا إال علــى االعتقــاد 
بهــذه العقيــدة الصافيــة، فلــم نقــم ألجــل المناصــب وال لهــذا أو 

ذاك، بــل كان قيامنــا كلــه هلل وحــده.
وإن مــن يظــن بنــا هــذه الظنــون الســيئة، عليــه أن يســأل عنــا 
الشــعب الــذي امتحننــا واختبََرنــا طــوال هــذه الســنوات. ولكــن 
رغــم كل ذلــك ال نلقــي بــاالً لهــذه االفتــراءات والشــائعات، 

ونحــن ال نخــاف فــي هللا لومــة الئــم.

■ ســؤال: إن اإلمــارة اإلســالمية -كمــا عرفناهــا وعرفتهــا 
ــق الشــريعة  ــم تقــم إال لتطبي ــذ يومهــا األول، ل ــا- من الدني
النظــام  غيــر  نظــام  بــأي  التؤمــن  وأنهــا  اإلســالمية، 
اإلســالمي. ولــم يكــن ذلــك كلــه محــض اّدعــاء وافتــراء، بــل 
إنهــا أثبتــت أقوالهــا باألفعــال، فزمــن حكمهــا ألفغانســتان 

ــل. ــالمي األصي ــام اإلس ــوى النظ ــام س ــأي نظ ــأِت ب ــم ت ل
و لكــن فــي المقابــل، ظهــرت فــي البلــد شــرذمة مــن النــاس، 
تّدعــي أن النظــام الــذي أقامتــه اإلمــارة ليس بإســالمي، وأن 
هــذه الشــرذمة ســتأتي بالنظــام اإلســالمي! فمــاذا تقولــون 

فــي ذلــك؟
جــواب: ســؤال مهــم، وفــي اإلجابــة عليــه أود أن أتحــدث 
بصراحــة تامــة: إن النظــام الــذي أقامتــه اإلمــارة اإلســالمية، 
والــذي ســتقيمه بــإذن هللا مــرة أخــرى نظــام إســالمي بحــت، 
ولســنا مبالغيــن لــو قلنــا أن عليــه إجمــاع علمــاء العصــر إن 
شــاء هللا، فكــم مــن الرســائل التي أرســلت مــن أطــراف عديدة، 
المؤمنيــن،  أميــر  يبايــع أصحابهــا  المؤمنيــن،  أميــر  إلــى 

ــذي أقامــه. ــى شــرعية النظــام ال ــه عل ويؤيّدون
ــاد  ــي جه ــن ف ــل، ونح ــا محت ــه اآلن؛ فبلدن ــن في ــا نح ــا م وأم
ومقاومــة. وبعــد االحتــالل -بــإذن هللا- ســنقيم النظام اإلســالمي 
مــرة أخــرى كمــا أقمنــاه قبــل أربعــة عشــر عامــاً. وال نســمح 
ــاه  ــاه، فمــن وجدن ــذي أقمن ألحــد أن يشــوه صــورة النظــام ال
ــى  ــي الحــال، حت ــاه ف يحــاول تشــويه صــورة النظــام، أصلحن

يبقــى النظــام صافيــاً، وأهلــه صفــوة.

ــم  ــارة اإلســالمية ل ــاس أن اإلم ■ ســؤال: يّدعــي بعــض الن
ــر  ــن أمي ــه زم ــت علي ــذي كان ــابق ال ــا الس ــى وضعه ــق عل تب
المؤمنيــن المــال محمــد عمــر رحمــه اهلل، وأنهــا اآلن ال يهمها 

ــه. ــد وأهل ــد االهتمــام بالبل ــق الشــريعة، وال تري تطبي
فهــل هنــاك مــا يــدل علــى وقــوع تغييــر فــي نظــام اإلمــارة 
بعــد وفــاة أميــر المؤمنيــن المــال محمــد عمــر رحمــه اهلل، 
وبعــد تولــي أميــر المؤمنيــن المــال أختــر محمــد منصــور 
اإلمــارة؟ وأن هــذا التغييــر ســبب للحــزن واليــأس والقنــوط؟

جــواب: عزيــز ي الســائل، لــم يقــع أي تغييــر فــي النظــام 
مطلقــاً.

أمــا مــا يــراه النــاس خلــالً، فكــم مــرة اقترحنــا والزلنــا نقتــرح 
ونقــول للجميــع أنكــم إذا وجدتــم فــي النظــام أي خلــل، ووجدتــم 
ــل  ــم أن تعترضــوا؛ ب ــراض، فلك ــح لالعت ــون صال ــا يك ــه م في
عليكــم أن تشــيروا إلــى أســباب الضعــف الموجــودة، ثــم تأتــوا 

بالحلــول المناســبة إلزالــة هــذه األســباب.
ولكــن مــع كل هــذا نحمــد هللا تعالــى، والجميــع إخواننــا، 
أبــواب اإلمــارة اإلســالمية مفتوحــة أمــام الناقــد والمعتــرض، 
والــذي يطمئننــا كثيــراً أن اإلمــارة اإلســالمية تكونــت أساســاً 
ــرام والمشــايخ األجــالء، وأصحــاب الفضــل  ــاء الك ــن العلم م
ــوا  ــوم جعل ــى الي ــوم األول وإل ــذ الي والصــالح، وهــم كلهــم من

ــم. ــب أعينه ــة نص ــات النبوي ــة والتوصي ــادات الرباني اإلرش
إذن ليس هناك تغيير في النظام، وال نتوقعه إن شاء هللا.

ولكــن المشــكلة يمكــن أن تكــون فــي تلــك األعيــن التــي تنظــر 
ــن المــال  ــر المؤمني ــاة أمي ــى النظــام بنظــرة ســيئة، بعــد وف إل
ــاً  ــام تبع ــدون النظ ــم يري ــم كأنه ــه هللا، وه ــر رحم ــد عم محم

لهــوى النفــس.
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ــم، وال  ــراً له ــون خي ــن أن يك ــم ال يمك وإن تشــرذمهم وتفرقه
ــد وشــعبه. ــراً لهــذا البل ــراً لهــذا النظــام، وال خي خي

وكيــف يصــح لنــا أن نشــك فــي شــخصية شــخص اعتمــد عليــه 
أميــر المؤمنيــن المــال محمــد عمــر رحمــه هللا، طــوال عمــره، 
ثــم لمــاذا لــم تشــتكوا عليــه فــي ذلــك الوقــت فــي حيــاة أميــر 

المؤمنيــن األول، ولمــاذا لــم تعترضواعليــه آنــذاك؟
إن عملكم هذا من مظاهر عدم الوفاء لألمير األول!

أمــا بالنســبة لألميــر الثانــي المــال أختــر محمــد منصــور، 
ــد-  ــرة، اســتطاع -وهلل الحم ــه رغــم هــذه الظــروف الخطي فإن
أن يحافــظ علــى جميــع المعانــي المطلوبــة. وإننــا ال نســتطيع 
أن نعبــر عمــا فــي ضميرنــا مــن شــكر لهــذه الشــخصية 
ــاالت  ــع المج ــى جمي ــظ عل ــتطاع أن يحاف ــم اس ــا، فك وتقديره
ــة  ــال السياس ــي مج ــى ف ــه ال تحص ــكل! وإيجابيات ــن ش بأحس
ــر  ــع أث ــد اتب ــاد. فق ــوة واإلرش ــال الدع ــاد ومج ــال الجه ومج
ســلفه خطــوة بخطــوة، لــم يتنــازل قــدر شــبر واحــد. نســأل هللا 
لــه التوفيــق والســداد، وقــد رضينــا عنــه تمامــاً فنســأل هللا أن 

ــه. يرضــى عن

■ ســؤال: ســعادة نائــب األميــر، كمــا تعلمــون أننــا فــي 
الــروس،  ضــد  جهادنــا  ثــم  ســابقًا  اإلنجليــز  ضــد  جهادنــا 
ــا االســتقالل والحريــة، لكــن  ــا عليهــم وكتــب اهلل لن انتصرن
مــع كل األســف لــم نقــدر تلــك الحريــة كمــا ينبغــي، كمــا لــم 

ــق! ــا يلي ــتقالل كم ــك االس ــي ذل ــتمر ف نس
ــكان، فهــل ســنحافظ  ــى األمري ــا ننتصــر عل فبرأيكــم؛ عندم

ــة؟ ــى هــذه االنتصــارات، وهــل ســنعزز هــذه الحري عل
جــواب: ال شــك أن النظــام الــذي يقــوم علــى العقيــدة الصافيــة 
والفكــرة الســليمة، لــن يواجــه تلــك المشــكلة التــي واجهتهــا 
األنظمــة الســابقة، ونظــام اإلمــارة بفضــل هللا تعالــى وكرمــه 
ــاء هللا  ــإن ش ــرة، ف ــالمة الفك ــدة وس ــاء العقي ــى صف ــم عل قائ
تعالــى إننــي أبشــركم بالخيــر، لقــد تربينــا علــى أننــا إذا وجدنــا 
مــا يخالــف الشــريعة الغــراء، فأدنــى واحــد منــا يحــق لــه أن 

ــا أن نستســلم للحــق دائمــاً. يقــف دون ذلــك، وتربين
ثــم إننــا وهلل الحمــد ال نجــد فينــا عميــالً ألي جهــة، فــكل واحــد 
منــا أســاس جهــاده العقيــدة البيضــاء والفكــرة اإلســالمية 

الســليمة.
ــم الجميــع أن مــا نواجهــه مــن أصعــب الصعوبــات، كل  وليعل
ذلــك فــي ســبيل هــذه الفكــرة، وألجــل هــذه العقيــدة، فالحريــة 
ــدون  ــا ســهلة ب ــا، ال نحصــل عليه ــد الوصــول إليه ــي نري الت
ــا  ــك، وتحملن ــا نمل ــكل م ــبيلها ب ــي س ــا ف ــا ضحين ــقة، إنن مش
ــة  ــذه الحري ــدر ه ــف ال نق ــال، فكي ــه الجب ــا ال تتحمل ــا م ألجله

ــا! ــف ال نعززه وكي

■ ســؤال: مــا الواجــب علينــا عملــه -نحــن عامــة المجاهديــن- 
حتــى نحافــظ علــى ثمــرات الجهــاد، وال نتركهــا للضيــاع؟

جواب: سؤال مهم للغاية.
إن أول أمــر يجــب التأكيــد عليــه أساســاً، هــو أن يتجنــب جميــع 

المجاهديــن كل عمــل يخالــف الشــريعة، وال يرضــى بــه الــرب 
ــبحانه وتعالى. س

و ثانيــاً: إن لإلمــارة اإلســالمية لوائــح لــكل قســم مــن األقســام، 
ــوا  ــاً أن يراع ــوة جميع ــى اإلخ ــروع، فعل ــن الف ــرع م ــكل ف ول
ــات  ــع الجزئي ــا جمي ــإن فيه ــديدة، ف ــاة ش ــح مراع ــذه اللوائ ه
ــا مشــكالً  ــا وجدن ــا كلم ــة بأعمالهــم ونشــاطاتهم، وإنن المتعلق

ــح. نشــأ وظهــر، كان أساســه عــدم االهتمــام باللوائ

تقــدم  الماضــي  إلــى  بالنســبة  الحمــد،  هلل  ســؤال:   ■
المجاهــدون كثيــرًا وفتحــوا كثيــرًا مــن المقاطعــات فــي 
مختلــف الواليــات، وال شــك أنهــم يلتقــون كثيــرًا بعامــة 
الشــعب، ففــي مثــل هــذه األحــوال عليهــم أن يعاملــوا 
بــدل  الليــن  مــن  يســتفيدوا  وأن  حســنة  معاملــة  الشــعب 

الغلظــة.
ــب  ــل تراق ــك؟ وه ــى ذل ــالمية إل ــارة اإلس ــه اإلم ــل تنتب فه
معاملــة المجاهديــن لعامــة الشــعب؟ وهــل تحــاول أن تقــّدر 
هــؤالء المجاهديــن الذيــن يعاملــون الشــعب معاملــة حســنة 
هــل  المقابــل  وفــي  الالزمــة؟  بالمكافــاة  تكافئهــم  بــأن 
تحاســب أولئــك الذيــن يتعاملــون مــع الشــعب معاملــة ســيئة 

ــق؟ ــأن تجازيهــم بالجــزاء الالئ ب
جــواب: بهــذه المناســبة أود أن أصــرح بــأن أول رســالة مــن 
ــة  ــت مليئ ــن، كان ــة المجاهدي ــى عام ــن إل ــر المؤمني ــل أمي قب
بهــذه التوصيــات، وقــد أمــر المجاهديــن بحســن التعامــل وقــال 
لهــم: إن الشــعب األفغانــي قــد تحمــل اآلالم واألحــزان، وعــاش 
مــدة تحــت ظلــم وعــدوان، وواجــه كل أنــواع المحــن والكــرب 

والمصائــب والباليــا.
فيجــب علينــا -نحــن حاملــي رايــة العــدل ورافعــي علــم تطبيــق 
ــز  ــعب العزي ــذا الش ــدر ه ــراء- أن نق ــالمية الغ ــريعة اإلس الش
وأن نقــوم بخدمتــه، وأن نشــكره علــى صمــوده، وأن نســاعده 
ــن،  ــزاء الحس ــه الج ــأل هللا ل ــر، وأن نس ــواب الخي ــي كل أب ف
ــت  ــم، وُهدم ــرت بيوته ــد ُدم ــدائد، فق ــن الش ــوا م ــم واجه فك
مســاجدهم، وقُتِــل أطفالهــم، وُســجن شــيوخهم، واستشــهد 

شــبابهم وكبارهــم!
فمهمتنــا أن نضــع البلســم علــى جــراح هــذا الشــعب، وأن 

ــن. ــا يمك ــكل م ــاعده ب ــه ونس ــى جانب ــف إل نق

ثــم  االســم،  بهــذا  بــدأت  الطالبــان  حركــة  إن  ســؤال:   ■
ــارة  ــى اإلم ــن األول- إل ــر المؤمني تحــول اســمها -زمــن أمي
الطالبــان  عــادت حركــة  اليــوم فكأنهــا  اإلســالمية، وأمــا 

بالفعــل وليــس اإلمــارة.
جــواب: لقــد علمتــم زمــن حكــم الطالبــان، أن الطالبــان وظّفــوا 

الخبــراء وذوي األهليــة فــي كل قســم مــن أقســام إمارتهــم.
أمــا اليــوم فــال شــك أن أبــواب اإلمــارة مفتوحــة للجميــع، 
المتعلقــة  األمــور  مختلــف  فــي  الخبــراء  يرافقنــا  زال  وال 
بالحكومــة والدولــة، إال أن تركيزنــا الحالــي علــى المجاهديــن 
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ــارة أفغانســتان  ــاد؛ ألن إم ــدان الجه ــي مي ــن يجاهــدون ف الذي
ــاد. ــدان الجه ــى مي ــت إل ــالمية تحول اإلس

أننــا ال نهتــم بغيــر الطالبــان، فاإلمــارة  و ليــس صحيحــاً 
اإلســالمية ليســت منظمــة كالمنظمــات الســابقة التــي ال تعــرف 
غيــر أعضائهــا؛ بــل إن أبــواب اإلمــارة مفتوحــة أمــام كل 

األوفيــاء لدينهــم ولوطنهــم ولشــعبهم.

األمريكــي  الغــزو  أن  بداهــة  المعــروف  مــن  ســؤال:   ■
ليــس عســكريًا فحســب، بــل إنــه فكــري أيضــًا، ولذلــك وجدنــا 
ــة  ــرًا جــدًا فــي المناهــج التعليمي ــرًا كبي بعــد االحتــالل تغيي

للمــدارس االبتدائيــة والثانويــة ثــم الجامعــات. 
فمــا نــراه أن اإلمــارة اإلســالمية قــد ال تهتــم كثيــرًا بالجانــب 
ــا؛  ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــي المناط ــيما ف ــي، وال س التعليم
فإمــا أنــه ال يوجــد لهــا مــدارس، وإن ُوجــدت فليــس لهــا 

نشــاط ملحــوظ!
زلنــا  أننــا ال  نواجههــا  التــي  المعضلــة  إن  نعــم،  جــواب: 
ــب التعليمــي  ــي الجان ــوق المناســبة ف ــي إعطــاء الحق ــر ف نفك
ــة  ــاص لدراس ــج خ ــاك برنام ــيكون هن ــالب، وس ــؤالء الط له
هــذا الموضــوع تحــت إشــراف أميــر المؤمنيــن إن شــاء هللا، 

وقريبــاً ســنضع المناهــج التعليميــة المناســبة.

■ ســؤال: فــي األيــام الراهنــة بــدأ األمريــكان ينشــرون 
ويخوفوهــم،  المجاهديــن  بهــا  ليرهبــوا  األخبــار  بعــض 
مــن  وسنســتفيد  الجديــدة،  بالعمليــات  ســنبدأ  فيقولــون: 
بالجنــود  بــدون طيــار، وأنهــم جــاءوا  الطائــرات  هجمــات 
الجــدد، وأنهــم ســيفعلوا ضــد المجاهديــن مالــم يفعلــوه 

اآلن. حتــى 
ــن؟  ــر المؤمني ــب أمي ــدو، بصفتكــم نائ ــى الع ــا ردكــم عل فم

ــا هــي رســالتكم لهــم؟ وم
ــم  ــن وه ــون المجاهدي ــاذا يخوف ــديد، لم ــف الش ــواب: لألس ج
يعرفــون أنفســهم أنهــم اعتــدوا علــى أفغانســتان بــكل قوتهــم 
العســكرية، وظنــوا أنهــم ســيقضون علــى المجاهديــن فــي 

ــل اســتطاعوا؟ ــدة، فه ســاعة واح
ــوة -بفضــل هللا-  ــزدادون ق ــن ي ــل إن المجاهدي ــي المقاب ــل ف ب
ــزداد  ــوم، ويتقدمــون فــي الجهــاد باســتمرار، وي يومــاً بعــد ي
ــى  ــاد عل ــدان الجه ــي مي ــتقامتهم ف ــم واس ــم وصموده صبره

ــام . مــر األي
ــا لنهدينهــم ســبلنا وإن  ــى: )والذيــن جاهــدوا فين ــال هللا تعال ق
هللا لمــع المحســنين(، وإننــا نؤمــن بهــذا الوعــد اإللهــي، فكلمــا 
ازداد األمريــكان ظلمــاً وطغيانــاً، زدنــا بفضــل هللا تعالــى قــوة 

وإيمانــاً واســتقامة.
ــن(،  ــر الماکري ــى: )ومکــروا ومکــر هللا وهللا خي ــال هللا تعال ق
فنحــن علــى يقيــن تــام بــأن هللا معنــا، وأنــه تعالــى ســينصرنا.
والحمــد هلل لــم نجــد أي أثــر ســلبي لهــذه األخبــار علــى 
المجاهديــن، فلــم تضعــف معنوياتهــم بــل قويــت. وأصــرح لكــم 

ــون  ــن، وتك ــزداد عــدد المجاهدي ــدة ي ــي كل ســنة جدي ــه ف بأن
ــة. ــنة الماضي ــى الس ــبة إل ــة بالنس ــاً مضاعف ــم أضعاف قوته

ــة ال يحســب  ــي البداي ــم كان ف ــم أن العال ــرت لك وســبق أن ذك
المجاهديــن شــيئاً، ولذلــك تقــدم إليهــم بــكل غطرســة وغــرور. 
ــا كل  ــوم -لربن ــا الي ــة، وأم ــد خالي ــا بي ــد بدأن ــة ق ــا حقيق وكن
ــدة،  ــج عدي ــا برام ــا، ولن ــد تقوين ــه كل الشــكر- فق ــد، ول الحم
ــي  ــاً ف ــاً رصين ــة ترتيب ــة، مرتب ــات متنوع ــا لعملي ــد خططن وق
ــراً  ــراً كبي ــا أث ــيكون له ــات، وس ــات والمقاطع ــف الوالي مختل

ــإذن هللا. ــة ب ــة رائع ونتيج

■ ســؤال: نجــد فــي هــذه األيــام خالفــًا شــديدًا بين مســؤولي 
حكومــة كابــل العميلــة، وخاصــة مــا يقــع بيــن أشــرف غنــي 
وعبــداهلل، ومــا يقــع بيــن القــادة وملشــياتهم فــي الواليــات 
المختلفــة. فلمــاذا ال تســتفيد اإلمــارة اإلســالمية مــن هــذه 
حقيقــة  عــن  تكشــف  أن  تحــاول  ال  ولمــاذا  االختالفــات؟ 
هــذه الحكومــة العميلــة فــي الظــروف الحاليــة؟ وإلــى أيــن 

ســيكون مصيرهــا؟ 
وإن كانــت اإلمــارة قــد اســتفادت مــن هــذا الخــالف، فإلــى 
أي حــد نجحــت فــي ذلــك؟ ألنــه مــن الضــروري أن يعــرف 
عليهــا  مــن يعتمــد  العميلــة كل  الحكومــة  حقيقــة هــذه 

بجهــل.
ــة فاســدة،  ــت بداي ــة هــذه الحكومــة كان جــواب: نعــم، إن بداي
بــدأت بالفســاد والمفســدين، وهــذا مــا أقــّر بــه أعوانهــم 
مــن أهــل الكفــر والطغيــان كذلــك، وبهــذا الفســاد عرفهــم 
الشــعب كلــه، فقــد فشــلوا فشــالً ذريعــاً فــي امتحــان الشــعب، 
وإن فشــلهم فــي جميــع المياديــن؛ فــي الميــدان األخالقــي 
والسياســي والحربــي، وصــاروا ال يُعتمــد عليهــم حتــى داخــل 

ــم. بيوته
فهــل أمثــال هــؤالء يســتطيعون أن يأتــوا بنظــام؟ أو أن يقومــوا 

بخدمة الشــعب؟ أبــداً ال.
ــي  ــل ف ــن التدخ ــا م ــع وتمكنن ــذا الوض ــن ه ــتفادتنا م ــا اس أم
ــة ال نســمح  ــة األمني ــن الناحي ــة، فم ــة العميل شــؤون الحكوم

ــه. ــف عن ــره والكش ــه ونش ببيان

■ ســؤال: لقــد التحــق عــدد كبيــر مــن المجاهديــن فــي 
ــدأوا  ــة الســابقة باإلمــارة اإلســالمية، وب المنظمــات الجهادي
ــادة اإلمــارة اإلســالمية وباســم اإلمــارة  يجاهــدون تحــت قي
اإلســالمية، ولــم يعــد ُيعــرف لهــم أســماء أخــرى بعدمــا 
التحقــوا باإلمــارة، إال أن بعــض العمليــات التــي تتــم مــن 
قبــل المجاهديــن ينســبها اإلعــالم الغربــي إلــى "شــبكة 
حقانــي"، أي أنهــم ال يذكــرون اإلمــارة بــل يذكــرون اســمًا 

آخــر!
جــواب: نعــم، إن هــذا يفعلــه العــدو حتــى يفــرق بيننــا وبيــن 
ــراراً أن  ــا م ــل قلن ــك، ب ــى ذل ــكت عل ــم نس ــا ل ــارة، ولكنن اإلم

ــدة. ــا واح ــارة اإلســالمية كله اإلم
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ــن  ــن المجاهدي ــك بي ــا إذا كان ذل ــدو، أم ــن الع ــذا إن كان م ه
ــاً،  ــك عيب ــون ذل ــد ال يك ــا، فق ــر شــخصية م ــى ذك بالنســبة إل
فنجــد فــي تاريخنــا وحتــى فــي صحابــة رســول هللا – صلــى هللا 
عليــه وســلم- قــد ُعرفــت شــخصيات كثيــرة كخالــد بــن الوليــد 

وطلحــة وعكرمــة وآخــرون.
وهــذا ال يــدل علــى تفريــق فــي صفــوف اإلمــارة، ونحــن -وهلل 
ــا  ــد أثبتن ــدان الطاعــة، وق ــع فــي مي ــا الجمي ــد عرفن الحمــد- ق

للدنيــا وحدتنــا وأنــه ال فــرق بيننــا.

صفــوف  داخــل  والحربــي  العســكري  النظــام  ســؤال:   ■
مجاهــدي اإلمــارة اإلســالمية يرتكــز علــى نظــام المجموعــات 
الجهاديــة فــي كل مقاطعــة داخــل المديريــات والواليــات، 
فمــا رأيكــم لــو حولتــم ذلــك إلــى قطعــات الجيــش لهــا 

مركزيــة واحــدة؟
بالوضــع  األليــق  هــو  حــاالً  الموجــود  هــو  مــا  جــواب: 
الراهــن، وال شــك أننــا رتبنــا نظــام قطعــات الجيــش التــي لهــا 
مركزيــة واحــدة، ولكننــا -لحاجــة الوقــت- نســتفيد مــن نظــام 
المجموعــات الجهاديــة فــي كل مقاطعــة، وإن شــاء هللا تعالــى 

ــم. ــكل منظ ــا بش ــارب عدوه ــش تح ــات الجي ــتظهر قطع س

الجيــش األفغانــي والشــرطة فــي  ســؤال: ال شــك أن   ■
الحكومــة العميلــة مــن أبنــاء هــذا الشــعب، لكنهــم انخدعــوا، 
وقــد ســمعنا أن حوالــي ســتة وثالثيــن ألفــًا منهــم، إمــا 
فمــا  اإلســالمية،  باإلمــارة  التحقــوا  أو  عملهــم  تركــوا 

رســالتكم إلــى هــؤالء؟
جــواب: نحــن نقــول علنــاً وبــكل صراحــة أننــا نتبــع المنهــج 
عنهــم  هللا  رضــي  والتابعيــن  الصحابــة  ومنهــج  النبــوي 
أجمعيــن، فــكل مــن استســلم للحــق، وتــرك الحكومــة العميلــة 
ولحــق بالمجاهديــن، فــال نقلــل مــن شــأنه؛ بــل ال نفــّرق بينــه 

ــن. ــن المجاهدي ــا م ــن أصحابن وبي
ــؤدون  ــو ي ــن ال زال ــى كل واحــد مــن هــؤالء الذي ورســالتنا إل
وظيفتهــم فــي ظــل الحكومــة العمليــة تحــت قيــادة األمريــكان، 
ــه أن  ــه غيرت ــز ل ــل تجي ــه؛ ه ــب نفس ــالً ويحاس ــر قلي أن يفك
يبقــى مســتمراً فــي هــذه الوظيفــة؟ هــل يســمح لــه دينــه بذلــك؟ 
ــه  ــه؟ هــل خدمت ــه عقيدت ــره أو تســمح ل ــه ضمي هــل يســمح ل
ــد، أو  ــارة البل ــعب؟ أو لعم ــل الش ــالم أو ألج ــل اإلس ــذه ألج ه

ــه؟ إصالحــه، أو تأمين
أم أن وظيفتــه لخدمــة األمريــكان؟ ألــم يســمع مــراراً مــن 
األمريــكان أن حربهــم فــي أفغانســتان لتأميــن أمريــكا والغرب!
ــي،  ــره األفغان ــى ضمي ــه وإل ــى دين ــه كل واحــد منهــم إل فلينتب
ــة  ــة العميل ــوا صــف الحكوم ــة، وليترك ــه األفغاني ــى غيرت وإل

ــة.  ــادة األمريكي ــل تحــت القي والعم
ــا  و ليلحقــوا بصفــوف المجاهديــن، وليستســلموا للحــق، فإنن

ســنقدرهم ونحترمهــم كغيرهــم مــن المجاهديــن.

ــا فــي  ــم أعمالن ــر، هــل راقبت ــب األمي ■ ســؤال: ســعادة نائ
الهيئــة اإلعالميــة والثقافيــة؟ فكمــا تعلمــون أن الحــرب 
اإلعالميــة لهــا قــوة، وأن النــاس يهتمــون باإلعــالم، ألن لــه 
ــه؟  ــم حول ــا رأيك ــاع. فم ــذه األوض ــل ه ــي مث ــااًل ف ــرًا فع أث

ــه؟  ــد تقدرون ــى أي ح وإل
جــواب: جزاكــم هللا كل الخيــر، ال أســتطيع أن أعبــر عمــا 
ــم  ــهد لك ــم يش ــم، وإن عدوك ــكركم وتقديرك ــري لش ــي ضمي ف
ــه األعــداء. ــال: الفضــل مــا شــهد ب بفضلكــم أيضــاً، وكمــا يُق

 
■ ســؤال: مــا هــي رســالتكم ألولئــك الكّتــاب والشــعراء 

الذيــن لهــم دور بــارز فــي اإلعــالم الجهــادي؟
ــا نصيــب فــي رؤيتهــم  ــا، ولعينن جــواب: هــم كلهــم فــي قلوبن
والنظــر إليهــم، نســأل هللا أن يجزيهــم عنــا وعــن جميــع 
المجاهديــن خيــر الجــزاء. ال نغمــض أعيننــا أبــداً عمــا قــام بــه 
هــؤالء مــن تحريــض المؤمنيــن علــى الجهــاد، ومــا قامــوا بــه 
مــن الدعــوة إلــى إقامــة النظــام اإلســالمي األصيــل، فنســأل هللا 

أن يوفقهــم للمزيــد مــن بــذل الجهــد فــي هــذا الميــدان.

ــم  ــم اهلل، إن والدك ــر حفظك ــب األمي ــعادة نائ ــؤال: س ■ س
فــي الزمــن الراهــن مــن كبــار المجاهديــن علــى مســتوى 
البلــد، بــل وعلــى مســتوى العالــم، شــارك فــي أكبــر المعــارك 
وكان جهــاده إلعــالء كلمــة اهلل، وال زلتــم أنتــم والمســلمون 

كلهــم يفتخــرون بــه.
ولّمــا أنكــم قــد تربيتــم علــى يديــه، وعشــتم معــه، فلــو 
ــة  ــذ بداي ــد من ــف واح ــى موق ــه عل ــبب ثبات ــن س ــألناكم ع س
الجهــاد إلــى اليــوم، وال شــك أن اهلل ســبحانه وتعالــى نصــره 

ــه. ــوة موقف ــبب ق ــؤزرًا بس ــرًا م نص
فلــو حدثتمونــا عــن بعــض خصوصيــات والدكــم، وحتــى 
عــن بعــض عاداتــه؛ لكونــه شــخصية جهاديــة متميــزة، حتــى 

ــدون. ــه المجاه ــتفيد من ــنًا يس ــًا حس ــون نموذج يك
جــواب: عزيــزي المحتــرم، بالنســبة إلــى خصوصيــات والــدي 

أحدثكــم عنهــا ببعــض األمــور.
أوالً: إنــه ملتــزم تمــام االلتــزام بالشــريعة اإلســالمية، وال 
ــا أو  ــت الدني ــو قام ــى ول ــرعي، حت ــه الش ــن موقف ــازل ع يتن
قعــدت، وقــد واجــه فــي ســبيل ذلــك مــا واجــه، ولكنــه ال 

ــداً. ــازل أب يتن
ثانيــاً: إنــه يلتــزم تمــام االلتــزام كذلــك بالطاعــة لصاحــب 
ــى  ــن أدن ــه م ــام صاحــب الحــق كأن ــل نفســه أم الحــق، ويجع

ــق. ــده ح ــن عن ــع م ــع م ــام التواض ــع تم ــه، ويتواض أتباع
ثالثــاً: يهتــم أشــد االهتمــام بوحــدة المجاهديــن، حتــى إن 
ــرق،  ــن التف ــذر م ــدة ونح ــم بالوح ــا أن نهت ــاً لن ــه دائم وصيت
ــراراً:  ــا م ــال لن ــارة اإلســالمية، ق ــق باإلم ــا يتعل وخاصــة فيم
إن ســبب فشــل الدنيــا كلهــا أمــام أميــر المؤمنيــن هــو الوحــدة.

رابعــاً: إنــه ال يرغــب أبــداً وال قليــالً فــي أن يكــون زعيمــاً أو 
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ــه  ــي أوالده وأحباب ــهرة، ويوص ــة وش ــب مكان ــراً أوصاح كبي
ــب الزعامــة. ــاب طل ــك، أي باجتن ــه كلهــم بذل وأقارب

أرى أن هذه الخصوصيات تكفي، وأرجو أن تكتفوا بها.

ــي  ــا كان ف ــًا لم ــم أيض ــن والدك ــا ع ــو أخبرتمون ــؤال: ل ■ س
ــام  ــن القي ــة، كيــف كان يســتطيع أن يجمــع بي صحــة وعافي
ــم واالهتمــام  ــم والتعلي ــي واالنشــغال بالعل بالجهــاد العمل

ــة؟ ــؤوليات الجهادي ــل المس ــادات، وتحم بالعب
ببعــض  خصــه  وتعالــى  ســبحانه  هللا  أن  شــك  ال  جــواب: 
ــفاره.  ــي أس ــى ف ــاب، حت ــاً دون كت ــره يوم ــم ن ــزات، فل الممي
وفــي حياتــه اليوميــة يتلــو القــرآن الكريــم يوميــاً بعــد صــالة 
ــاول  ــروق، يتن ــالة الش ــي ص ــم يصل ــراق، ث ــى اإلش ــر إل الفج
وجبــة الفطــور، وبعدهــا مباشــرة يبــدأ بخدمــة المســلمين 
ــا  ــوم بعده ــه يق ــا أن ــة، كم ــم بالقيلول ــم، يهت ــام بأعماله والقي
بشــيء مــن تدريــس كتــب التفســير أو الحديــث أو الفقــه، وكان 
كثيــر االهتمــام بصــالة التهجــد، ولــم نــره يخالــف الســنة فــي 
أعمالــه اليوميــة. وقــد ُعــِرف بحســن الخلــق، حتــى إنــه يُعــرف 
بيــن أحبابــه أن كل مــن جالســه يتأثــر بخلقــه مباشــرة، ونســأل 
ــي  ــح ف ــداء بالســلف الصال ــاً لالقت ــا جميع ــى أن يوفقن هللا تعال

ــا واآلخــرة. ــري الدني ــك خي ــإن فــي ذل ــا، ف ــع أمورن جمي

■ ســؤال: إننــا نعــرف لوالدكــم مــن الخطــب المســجلة وقــد 
ســمعناها، ولكــن هــل ألّــف أيضــًا وصنــف؟

جــواب: ليــس لــه كتــاب مصنــف، ولكــن ُخطَبــه مســجلة 
ضــد  الجهــاد  حــول  الخطــب  مــن  فلــه  لدينــا،  وموجــودة 
ــه  ــيف، ول ــي األرش ــا ف ــودة عندن ــا موج ــي كله ــروس، وه ال
كذلــك أرشــيف آخــر جمعنــاه حــول خطبــه فــي الجهــاد الحالــي 

ــداً. ــرة ج ــي كثي ــكان، وه ــد األمري ض

ــى  ــب إل ــذه الخط ــم ه ــاّل حولت ــدة، ه ــّم الفائ ــؤال: لتع ■ س
كتــاب ثــم طبعتمــوه، ليســتفيد منــه الكثيــر. أرى أنــه عمــل 

مفيــد لــو تــم فــي أقــرب وقــت.
جواب: نعم إنني أريد في ذلك مساعدتكم.

■ ســؤال: ســمعنا مــن بعــض والة الحكومــة العميلــة أن 
ــل  ــًا مث ــان قريب بعــض الواليــات ستســقط فــي أيــدي الطالب
واليــة هلمنــد وكنــدوز، فهــل أدركــوا خططكــم أم أنهــم 

ــرر؟ ــًا دون مب ــذا خوف ــون ه يقول
فــي هممهــم وهزيمــة فــي  جــواب: إنهــم أدركــوا ضعفــاً 

تهــم. معنويا
■ ســؤال: إنكــم كمــا تعلمــون أن اإلمــارة اإلســالمية بأمــس 
ــة،  ــم الجراح ــص قس ــا يخ ــة فيم ــاء وخاص ــى األطب ــة إل الحاج
ــى غيرهــم مــن الكتــاب. فهــاّل خططــت اإلمــارة  ــك إل وكذل

ــم طــب الجراحــة، حتــى ال  ــى تعل لتدريــب بعــض اإلخــوة عل
نواجــه مشــكلة فــي هــذا الميــدان.

جــواب: إننــي أقــول مــن الصعــب أن نقــوم بذلــك كمــا ينبغــي، 
ولكــن أبــواب اإلمــارة مفتوحــة أمــام األطبــاء الذيــن يريــدون 
ــوا  ــلمين أن يتقدم ــالم والمس ــة اإلس ــى وخدم ــى هللا تعال رض
إلــى الخدمــة االجتماعيــة بــدل أن يقومــوا بالخدمة الشــخصية. 
ــن  ــاء الذي ــوة األطب ــؤالء اإلخ ــعي ه ــل س ــأل هللا أن يتقب وأس
المرضــى  مــن  والمصابيــن  المنكوبيــن  بخدمــة  يقومــون 

ــن. المجاهدي

■ ســؤال: ال شــك أن اإلمــارة اإلســالمية ظهــرت كنظــام 
إســالمي أصيــل وقــد عرفتهــا الدنيــا بذلــك. ثــم ظهــر مؤّخــرًا 
نظامــًا آخــر باســم الخالفــة، يرفعــون فــي الظاهــر رايــة 
اإلســالم وتطبيــق الشــريعة، وُيظهــرون أنهــم مــن أخلــص 
عبــاد اهلل إلقامــة النظــام الشــرعي. كمــا أن هنــاك بعــض 

ــًا. ــتان أيض ــي أفغانس ــرًا ف ــرت مؤخ ــاكل ظه المش
أال يمكــن التوافــق بيــن هذيــن القياميــن واالتحــاد بيــن 

هاتيــن الجماعتيــن؟ أم أن هنــاك موانــع دون ذلــك؟
ــر  ــا أمي ــي وجهه ــالة الت ــى الرس ــهدون عل ــم تش ــواب: إنك ج
المؤمنيــن إليهــم، وأنهــا كانــت صريحــة فــي ألفاظهــا وكلماتها 
للمطالبــة بالمفاهمــة المشــروعة، ولكــن لألســف؛ اقــرأوا 

ــم. ــن قبله ــى م ــذي أت الجــواب ال
ــة إســالمية  ــة حرك ــف أي ــارة اإلســالمية ال نخال ــي اإلم ــا ف إنن

ــالد اإلســالم. ــي ب تظهــر ف
والجميــع يعلــم أن بلدنــا محتــل، ونحــن نقــوم بالجهــاد منــذ أول 
ــم أال يســتحق هــؤالء المجاهــدون  ــالل. ث ــه االحت ــدأ في ــوم ب ي
الذيــن جاهــدوا ضــد األمريــكان عــدة ســنوات أن نشــكرهم 

ــاًء منثــوراً. علــى حســن صنيعهــم، أم نضيــع عملهــم هب
نحــن ال نشــكو ألحــد غيــر هللا، ولكننــا نســأل هللا أن يــدل 
الجميــع علــى الحــق، وال ســيما الذيــن ال يعرفــون الحــق. 

■ ســؤال: إن بعــض النــاس قــد ظهــروا فــي شــكل حــركات 
البرامــج  بعــض  ولهــم  اإلصــالح،  كجمعيــة  إصالحيــة 
والمقاطعــات،  الواليــات  مســتوى  علــى  بهــا  يقومــون 
ــباب  ــة الش ــالمية، وتربي ــوة اإلس ــم الدع ــون أن هدفه ويدع
تربيــة دينيــة، وأنهــم ال يريــدون إال اإلســالم. فمــا رأيكــم؟

جــواب: إن اإلمــارة اإلســالمية نظــام شــامل يحتــوي علــى 
الجانــب التعليمــي والتربــوي والثقافــي، ولنــا لجــان وهيئــات 
مختصــة لهــذه الجوانــب. إن الوقــت الــذي يتخلــص فيــه بلدنــا 
مــن االحتــالل األمريكــي آٍت إن شــاء هللا، فجميــع المؤسســات 
داخــل البلــد التــي شــوهها النظــام الغربــي ســنصلحها إن شــاء 
ــاس.  ــد أن نكــون ســبب إنشــاء المشــاكل للن هللا، نحــن ال نري

بــل نريــد الخيــر للجميــع.
أمــا فــي الظــروف الراهنــة نوصــي أمثــال هــؤالء أن يكونــوا 
ــم  ــة والتعلي ــا للتربي ــي خصصناه ــع اللجــان الت ــي اتصــال م ف
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والتثقيــف، فأبوابنــا مفتوحــة أمامهــم إذا حصــل التفاهــم بيننــا 
وبينهــم، وهنــاك بعــض التوصيــات مــن قبــل أميــر المؤمنيــن 
اللجــان  مــع  يتواصلــوا  أن  فأرجوهــم  الجانــب،  هــذا  فــي 
المختصــة، فــال مانــع أن يقومــوا ببعــض البرامــج التــي ال 
ــى هــذا. ــد عل ــد أن أزي ــي. وال أري ــارض مــع الهــدي الدين تتع

الجهاديــة  القيــادات  بعــض  حــول  رأيكــم  مــا  ســؤال:   ■
الســابقة ومــن تبعهــم، الذيــن تقدمــوا للحكومــة العميلــة 
ــن؟ ــلمين المجاهدي ــد المس ــكان ض ــة األمري ــاروا صداق واخت
جــواب: إنهــم ال شــك قــد قامــوا بالجهــاد فــي البدايــة، ولكــن 
فيمــا ســمعناه مــن بعــض األحبــاب، أن مــن خــان فــي الجهــاد 
الماضــي، انحــرف عــن الجــادة وتــرك ســبيل المجاهديــن، 
وكذلــك الذيــن حاولــوا أن يشــوهوا صــورة اإلســالم وهــم 
يّدعــون أنهــم مســلمون، فــاهلل تعالــى ليــس بحاجــة إلــى أحــد.
فهــؤالء كلهــم يعلمــون أن موقفهــم الحالــي ليــس صحيحــاً لكن 
العنــاد أعماهــم، كمــا أن أباجهــل كان يعلــم علــى يقيــن أحقيــة 
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، ولكــن تعصبــه لــم يكــن يتركــه 
ــى  ــم عل ــذي أجبره ــؤالء هوال ــك إن تعصــب ه ــاع، وكذل لالتب

تــرك ســبيل المجاهديــن واختيــار ســبيل األمريــكان.

■ ســؤال: يقــوم بعــض النــاس بمخالفــة اإلمــارة اإلســالمية، 
وال يفضلــون نظامهــا، فمــا موقفكــم مــن هــذا؟

ــالمي، ال  ــا اإلس ــارة ونظامه ــم اإلم ــأل هللا أن يدي ــواب: نس ج
ــذا  ــرك ه ــا ال نت ــالمي، وإنن ــت إس ــا بي ــارة كأنه ــك أن اإلم ش
البيــت أبــداً. نعــم، إننــا ســنضحي بــكل مــا نملــك، ولقــد عرفتــم 
ــذا  ــام، ألن ه ــذا النظ ــرك ه ــن ال نت ــي بأنفســنا ولك ــا نضح أنن
ــك  ــوب، ولذل ــو المطل ــن ه ــظ الدي ــا، وحف ــظ دينن ــام يحف النظ
ــارة، ال  ــة اإلم ــن يجاهــدون تحــت راي ــن الذي ــع المجاهدي جمي
يريــدون أن يتركــوا هــذا النظــام، ولــو أدى ذلــك إلــى شــهادتهم 

ــكل مــا عندهــم. وتضحيتهــم بأنفســهم وب

■ ســؤال: لــو انعدمــت اإلمــارة اإلســالمية -ال قــدر اهلل- 
فستســتمر الحــروب الداخليــة بيــن المنظمــات كمــا حصــل 

ســابقًا، فماهــي المخاســر التــي ســنواجهها؟
جــواب: إن الشــعب األفغانــي لمــا اســتقبل اإلمــارة اإلســالمية 
تلــك  مــن  للغايــة  تعــب  قــد  ألنــه  ذلــك  حســناً،  اســتقباالً 
ــا  ــى منه ــد عان ــددة، وق ــا المتع ــة وحروبه ــات المختلف المنظم

معانــاة شــديدة.
األحــزاب  حــروب  أضــرار  عــن  نتكلــم  أن  حاجــة  وال 
للجميــع. الشــمس  مــن  أوضــح  فإنهــا  واختالفاتهــا، 

■ ســؤال: إن اإلعــالم العالمــي يدعــي أن اإلمــارة اإلســالمية 
ال تؤمــن بالمحادثــات ومفاوضــات الســالم بــل إنهــا ال تريــد 
إال الحــرب، والحــال أن المحادثــات أنفــع طريقــة لتوقيــف 

الحــروب.

الحتــالل  الختــام  نقطــة  نضــع  أن  الممكــن  مــن  أليــس 
أفغانســتان عــن طريــق الحــل السياســي بــدل العســكري؟

جــواب: عزيــزي الســائل، إن الغــرب ليــس صادقــاً فــي وعــده، 
منــذ أن بدأنــا بالجهــاد أخبرنــا الغــرب أن هجومــه علــى 
أفغانســتان وأن حربــه فيهــا ألجــل تأميــن الــدول الغربيــة 
واألوروبيــة، ثــم إنهــم يريــدون أن تكــون فــي أفغانســتان 
ــا أن نخضــع لهــذه  ــدون من ــد، ويري ــة لهــم لألب حكومــة عميل

الحكومــة ونتــرك حريتنــا واســتقاللنا.
ــداً، إال أن  ــم نتخلــف عــن مفاوضــات الســالم أب وأمــا نحــن فل

ــد غيرهــا. ــا كلهــا إلعــالء كلمــة هللا، وال نري حربن
ثــم أال يســمح قانــون الدنيــا بالحــرب ألجل الحرية واالســتقالل؟ 
فــإن كان يســمح بذلــك، فليــس أمامنــا قانــون الدنيــا فقــط، بــل 
إن الحريــة أصــل مــن أصــول ديننــا، ولذلــك نحــارب فــي ســبيل 

الوصــول إليها.
ــع العلمــاء وأصحــاب الفهــم أن ال يغمضــوا  وأرجــو مــن جمي
ــم  ــم ضميره ــف يســمح له ــق، فكي ــذه الحقائ ــى ه ــم عل أعينه

ــك؟ بذل
ونحــن نؤكــد دائمــاً أن أبوابنــا مفتوحة للمحادثــات ومفاوضات 
ــريعتنا، وأن  ــدود ش ــي ح ــون ف ــرط أن تك ــن بش ــالم، ولك الس
ــازل عــن شــريعتنا  ــا ال نتن ــي، وإنن ــب الدين تكــون داخــل القال

مهمــا كان الثمــن.
فمطالبــة الغــرب بإبقــاء الحكومــة العميلــة فــي أفغانســتان إلــى 
ــا  ــا، إنه ــا له ــة وخضوعن ــذه الحكوم ــالمنا له ــد، واستس األب
ــا  ــراء، وإنه ــي شــريعتنا الغ ــا ف ــة ال أســاس له ــة باطل لمطالب
ــوال  ــن األح ــال م ــي ح ــور ف ــعبنا الغي ــا ولش ــة لن ــر مقبول غي

ــة. وفــي زمــن مــن األزمن
وأمــا مــا تدعيــه الحكومــة العميلة مــن المحادثــات ومفاوضات 
ــتقاللية  ــار واس ــك أي اختي ــبيل ذل ــي س ــك ف ــال تمل ــالم، ف الس

علــى اإلطــالق.
لكننــا نحــن وهلل الحمــد لــو لــم نكــن صادقيــن فــي دعوانــا حــول 
المحادثــات لمــا شــّكلنا اللجنــة المخصصــة لهــا. ونحــن وهلل كل 
الحمــد، موقفنــا واحــد وال فــرق بيــن موقــف أميــر المؤمنيــن 
ــى  ــي عل ــه مبن ــا، ألن أساس ــن أفرادن ــرد م ــى ف ــف أدن وموق

عقيدتنــا، ونحــن فيهــا ســواء.
وأمــا مــا يريــده الغــرب منــا مــن االستســالم وأن نكــون دائمــاً 
تحــت احتاللهــم نعيــش حيــاة الــذل، وأن نكــون محكوميــن 
مغلوبيــن إلــى األبــد، فــكل ذلــك مــن آمــال الغــرب التــي ال 

يمكــن أن تتحقــق، ولــن تتحقــق إن شــاء هللا.
فعليهــم أن يقــرأوا تاريخنــا، إن تاريخنــا ملــيء بالبســالة 
ــا فــي ســبيل  والشــجاعة والحريــة واالســتقاللية، وقــد ضحين
ذلــك بــكل مــا ملكنــاه، وســقينا حريتنــا بدمائنــا وحافظنــا علــى 

ــنا. ــتقالليتنا برؤوس اس

اإلخوة اإلعالميون:
نشــكركم شــكراً جزيــالً وذلــك بمنحكــم إيانــا مــن أوقاتكــم 
الغاليــة، إلجــراء هــذا الحــوار ولتجاوبكــم علــى تســاؤالتنا 
التــي قدمناهــا إليكــم. فلكــم منــا أوفــر الشــكر وفائــق التقديــر.
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ــات،  ــض بالحاوي ــميها البع ــا يس ــراء أو م ــات الصف الجالون
فــي الظاهــر تحســبها شــيئاً تافهــاً ال قيمــة لــه، ولكنهــا فــي 
الحقيقــة شــيء ثميــن للغايــة، يقضــي منها الشــعب األفغاني، 

والمجاهــدون خاصــة، كثيــراً مــن حاجاتهــم ومآربهــم. 
توجــد الجالونــات الصفــراء بأحجــام مختلفــة منهــا الصغيــر 
ــة الســمن  ــي األصــل تســتعمل لتعبئ ــر والمتوســط، ف والكبي
والزيــت وفــي الــدول األخــرى ترمــى بعــد فراغهــا إلــى 
أفغانســتان،  فــي  تمامــاً  يختلــف  األمــر  ولكــن  النفايــات 
فللحاويــات الفارغــة عــدة اســتخدامات فــي أفغانســتان. 

ــاتينهم،  ــم وبس ــى منازله ــاء إل ــا الم ــون فيه ــال يحمل األطف
ــض  ــا أن بع ــوء، كم ــاء للوض ــتعملونها كإن ــون يس والقروي
بإلقــاء  وذلــك  الحامــض  اللبــن  فيهــا  يصنعــون  النــاس 
الزبــادي وكميــة مــن المــاء فيهــا ثــم تحريكهــا تحريــكاً 
ــا  ــون فوقه ــة ويصب ــا خرق ــون حوله ــم يلف شــديداً، وبعضه
ــح  ــف لتصب ــي الصي ــح ف ــي مهــب الري ــا ف ــاء ويضعونه الم
ــارد.  ــاء الب ــا الم ــربون منه ــم يش ــاء ث ــة للم ــة ثالج زمزمي
ولكــن جميــع هــذه اإلســتعماالت للحاويــات الصفــراء فرعيــة 
ليســت بأصليــة، ومــن مزاياهــا أنهــا لعبــت دوراً هامــاً فــي 

الفعاليــات الجهاديــة. 
فــإن كانــت األســلحة النوعيــة األولــى فــي مواجهــة اإلحتــالل 
المجاهــدون  كان  التــي  األســيد  زجاجــات  الســوفييتي 
يملؤونهــا مــن المحلــول الخــاص ثــم يهاجمــون بهــا دبابــات 
الــروس ويرمونهــا بهــا، فاألســلحة النوعيــة الفتاكــة التــي 
اإلنســحاب  إلــى  وألجأتهــم  الويــالت  الصليبييــن  أذاقــت 
واإلنكمــاش داخــل القواعــد العســكرية هــي هــذه الحاويــات 

ــراء.  الصف
أنــواع  جميــع  هزمــت  الصفــراء  الجالونــات  هــذه  إن 
المدرعــات األمريكيــة، وأفشــلت اســتراتيجيات المحتليــن 
بفضــل مــن هللا ســبحانه وتعالــى، وقــد أربكــت جيــوش 49 

دولــة وأرعبتهــم وأنكــت فيهــم أيمــا نكايــة. 
ــات  ــم معلوم ــت لديه ــكان أفغانســتان، كان ــم األمري ــا هاج لّم
ــي أفغانســتان،  ــا المجاهــدون ف ــي يمتلكه عــن األســلحة الت
ــة؛  ــن المتوقع ــات المجاهدي ــن هجم ــن م ــي مأم ــوا ف وليكون
ــي ال  ــكرية الت ــات العس ــى اآللي ــتان عل ــى أفغانس ــاءوا إل ج
ــي جــي 7  ــى قذائــف آر ب تخترقهــا األســلحة الخفيفــة، وحت

الحاوية الصفراء..
وما أدراك ما الحاوية الصفراء!

القارئ حبيب
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ــا.  ــة أمامه ــة الفاعلي ــت عديم ــدروع كان المضــادة لل
ــي  ــة الت ــيارات المصفح ــي والس ــر وهامف ــات هم إن مدرع
يســتخدمها المحتلــون داخــل المــدن كلهــا تســتطيع أن تقــاوم 
طلقــات األســلحة التقليديــة المســتخدمة فــي أفغانســتان، 
كمــا أن قذائــف آر بــي جــي 7 لــم تنجــح فــي اســتهدافها، ألن 
بعضهــا كان مغلفــاً بمــواد واقيــة مــن الحريــق فــال تلتهمهــا 
النيــران بســهولة، وبعضهــا كانــت محاطــة بســياج شــبكي 
يتصــدى للقذيفــة فتنفجــر بعيــدة عــن المدرعــة، ألن قذيفــة 

آر بــي جــي ال تصطــدم بالمدرعــة لتخترقهــا وتحطمهــا. 
ومنــذ البدايــة أدرك المجاهــدون هــذا األمــر، فلــم يكــن 
للمجاهديــن أن يقعــدوا عاجزيــن أمــام جرائــم االحتــالل 
مستســلمين أمــام تقنيتــه، ولــم يكونــوا يتلقــون الدعــم مــن 
ــذا  ــة، وكان ه ــلحة النوعي ــم باألس ــرى ليزوده ــدول األخ ال
ــا بمســاندة  ــة م ــوم دول ــال أن تق ــن الخي ــاً م ــال شــك ضرب ب

ــة.  ــة الظالم ــة الغربي ــل الغطرس ــي ظ ــن ف المجاهدي
فتــم دراســة الموضــوع مــن كل الجوانــب، وبعــد العمــل 
إلــى  المجاهــدون  اهتــدى  المتواصــل  والجهــد  الــدؤوب 
ــي  ــط الت ــراء بالخالئ ــات الصف ــؤوا الجالون ــإن مل ــل، ف الح
يصنعونهــا، ثــم زرعوهــا للمدرعــات األمريكيــة فإنهــا قادرة 
-بــإذن هللا ســبحانه وتعالــى- علــى تدميــر هــذه المدرعــات 
العمالقــة وتحطيمهــا وتطايــر أجزائهــا وتمزيــق أشــالء 

طاقمهــا وإلقاءهــم صرعــى علــى األرض. 
فوجــد المجاهــدون بغيتهــم فــي هــذه الحاويــات، فخصصــوا 
التجــارب،  وأُجِريَــت  العبــوات،  هــذه  لتصنيــع  ورشــات 
ــوا  ــة فــي مجــال المتفجــرات، وعمل وأُقيمــت دورات تدريبي
علــى تطويــر المــادة المتفجــرة وتكييــف العبــوات، وكانــت 
ــرة شــهرياً  ــات المتفج ــذه الورشــات تصــدر آالف الحاوي ه
لمقارعــة  أفغانســتان  واليــات  مختلــف  علــى  وتوزعهــا 

ــن.  المحتلي
وكانت لهذه العبوات عدة خصائص:

منهــا: أنهــا قليلــة التكلفــة، وفعالــة بشــكل مدهــش، وذلــك 
ألنهــا ال تحتــاج ســوى خمســة دوالرات، وقليــل مــن الخبرة. 
ــي كل  ــرة ف ــا، متوف ــب منه ــي تترك ــا: أن األجــزاء الت ومنه

مــكان. 
كان  فقــد  عليهــا،  والتغلــب  كشــفها  صعوبــة  ومنهــا: 
عناصــر  اســتخدام  صنعهــا  فــي  يتجنبــون  المجاهــدون 
معدنيــة فيهــا للحيلولــة دون كشــفها، فعلــى الرغــم مــن 
ــول  ــا يق ــا، كم بســاطتها كان مــن الصعــب كشــفها وتفكيكه
الجنــدي األمريكــي شــايمن رايمنــت: كلمــا ازدادت بســاطتها 
كلمــا ازدادت صعوبــة التغلــب عليهــا وهــذا هــو ســر جمــال 

عبــوات طالبــان. 

إن ذوي الخبــرات فــي الجيــش األمريكــي كانــوا قــد جهــزوا 
ــم  ــم، ولكنه ــوش العال ــلحة كل جي ــن أس ــة م ــائل دفاعي وس
ــن  ــم يك ــي أفغانســتان، ول ــراء ف ــات الصف فوجــؤوا بالحاوي
فــي حســبانهم أنهــم ســيواجهون أســلحة فتاكــة تنــال منهــم 

وتفعــل بهــم األفاعيــل. 
ومنــذ عــام 2006م إلــى 2010م كانــت أكثــر أبحــاث مراكــز 
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صناعــة األســلحة والتقنيــة العســكرية مركــزة علــى الحاويــات 
الصفــراء، فغيــروا االســتراتيجيات وحاولــوا محــاوالت كثيــرة 

للنجــاة مــن ضربــة الحاويــة الصفــراء. 
ولكــن المجاهــدون أيضــاً كانــوا يغيــرون أســاليبهم ويتكيفــون 
بشــكل كبيــر، فكلمــا كان المحتلــون يغيــرون اســتراتيجية 
الدفــاع، كلمــا كان المجاهــدون يغيــرون اســتراتيجة الهجــوم. 
ــة  ــوا بمدرعــات مرتفعــة عــن وجــه األرض مخروطي ولمــا أت
الشــكل لتخــرج موجــة اإلنفجــار إلــى طرفيهــا وال يمســها أي 
أذى. فــزرع المجاهــدون لهــا عــدة حاويــات مجتمعــة، وزادوا 
ــر المدرعــة  ــة الجرعــة الناســفة داخــل العبــوة، ممــا يجب كمي
علــى اإلقــالع مــن علــى وجــه األرض. ولمــا أتــوا بالمدرعــات 
التــي تســوق بيــن يديهــا العربــة لتنفجــر العبــوة علــى العربــة 
وتنجــو الدبابــة منهــا، قــام المجاهــدون بتخبئــة العبــوة خلــف 
ــى  ــة عل ــدوس العرب ــا ت ــه فعندم ــدام من ــد أق ــى بع الشــراك عل

الشــراك تنفجــر العبــوة علــى المدرعــة. 
بــاءت جميــع محــاوالت جيــش اإلحتــالل فــي هــذا المجــال 
ــد بالمدرعــات  ــى هلمن ــوا إل ــن أت ــى أن األمريكيي بالفشــل، حت
التــي تــزن ســتين طنــاً للتغلــب علــى الحاويــة الصفــراء، 
ولكنهــا كانــت تقــول مهمــا يكــن الضغــط علــي كثيــراً فانفجاري 
ســيكون قويــاً وضربتــي قاصمــة، فكانــت حيتــان نهــري هلمنــد 
وكونــر تتغــذى علــى لحــوم طاقــم الدبابــات، وتــم عــرض 

ــزادات الخــردة.  ــي م ــع ف ــة للبي أجــزاء المدرعــات األمريكي
حتــى أن كل اإلجــراءات التــي اتبعهــا الجيــش األمريكــي بــاءت 
بالفشــل. وأثبــت المجاهــدون قدرتهــم علــى التأقلــم ســريعاً مــع 
ــوات  ــام والعب ــف االلغ ــة بكش ــة الخاص ــا األمريكي التكنولوجي

الناســفة. 
ولــم تكتــِف أمريــكا بذلــك بــل أسســت برنامــج "جايــدو" 
لمكافحــة هــذه العبــوات. وكان البرنامــج عبــارة عــن ناقــالت 
جنــد مصفحــة وأنظمــة تشــويش لتعطيــل عبــوات التحكــم عــن 
بعــد وهجمــات المروحيــات وهجمــات طائــرات بــال طيــار، 
وشــراء مالبــس داخليــة مقاومــة لالنفجــارات وقــد أنفقــت 
أمريــكا علــى هــذا البرنامــج أمــواالً هائلــة، ولكــن كانــت 

نتيجتــه الفشــل وهلل الحمــد. 
أحــد الصحفييــن األمريكييــن "ياخــي تريســون" يقــول: )لقــد 
أُعطــي جايــدو عشــرات المليــارات الــدوالرات أكثــر مــن 
أي برنامــج فــي تاريــخ الجيــش األمريكــي ولهــدف واحــد 
بســيط: وهــو إيقــاف عبــوات طالبــان والحفــاظ علــى الجنــود 
األمريكييــن مــن خطرهــا. أعيدوهــم إلــى الوطــن أحيــاء، 

أعيدوهــم بــدون أن يفقــدوا أطرافهــم(. 
ويضيــف: ووفــق كل المقاييــس واإلحصائيــات "جايــدو" 

ــك. ــي ذل فشــل ف
 

وخــالل األعــوام الماضيــة كان هنــاك صــراع مســتمر بيــن 
الحاويــة الصفــراء والتقنيــة األمريكيــة العســكرية ممــا جعلهــا 
ــي  ــة، وف ــالم الغربي ــائل اإلع ــي وس ــر ف ــام كبي ــى باهتم تحظ
عــام 2011م أخبــرت عــدد مــن وســائل اإلعــالم الغربيــة 
ــن  ــر م ــتان أن الكثي ــرب أفغانس ــي ح ــق ف ــب المقل ــأن الجان ب
ــة  ــفة المحلي ــوات الناس ــات العب ــي هجم ــن ف ــود المصابي الجن

الصنــع فقــدوا أعضاءهــم التناســلية ممــا جعلهــم عرضــة 
ــذا وصــل  ــة، وك ــية المزمن ــراض النفس ــوداً ســهلة لألم وصي
عــدد المصابيــن الذيــن قٌطعــت أيديهــم وأرجلهــم وأعضاءهــم 
األخــرى فــي تفجيــرات الحاويــات الصفــراء إلــى عشــرات 

اآلالف، إضافــة إلــى آالف مــن القتلــى. 
 Water Container( إن الغربيين يســمون هذه العبــوات بـ
ومــن  الناســفة،  الميــاه  حاويــات  عبــوات  يعنــي   )IED
أراد االســتزادة فعليــه مشــاهدة الفيلــم الوثائقــي "أمريــكا 
ــة  ــات آنف ــن الكلم ــث ع ــة"، أو ليبح ــراع األدمغ وطالبان..ص

ــل.  ــرك جوج ــي مح ــر ف الذك
ــى حــروب  ــراً عل ــس حك ــراء لي ــات الصف إن اســتخدام الحاوي
العمليــات  فــي  المجاهــدون  يســتخدمها  بــل  العصابــات، 
الهجوميــة أيضــاً. وقبــل مــدة التقيــت بمجاهــد هلمنــدي فســألته 
عــن كيفيــة عمــل المجاهديــن فــي مهاجمــة مراكــز العــدو 

وثكناتــه؟
فأجــاب بأننــا نقــوم بتقســيم المجاهديــن إلــى مجموعــات ثالث، 
المجموعــة األولــى يهاجمــون العــدو بالمدافــع واألســلحة 
الثقيلــة، والمجموعــة الثانيــة تتكــون مــن القناصيــن يقومــون 
بقنــص كل مــن يرفــع رأســه مــن جنــود العــدو، والمجموعــة 
الثالثــة تكــون مكونــة مــن أصحــاب الحاويــات الصفــراء، 
يحاولــون الوصــول إلــى جــدران مراكــز العــدو وتدميرهــا 
بالحاويــات ليســهل علــى المهاجميــن الدخــول إليهــا، كمــا 
أنهــم يلقــون الحاويــات الصغيــرة األحجــام إلــى مراكــز العــدو، 

ــي صفوفهــم. ــرة ف ــات وخســائر كبي ــى اصاب ــا تتســبب إل مم

وأمــا األطفــال فهــم يلعبــون بهــذه الجالونــات الصفــراء، 
والفتيــات يدففــن بهــا ويغنيــن األهازيــج الجهاديــة: )ال ســبيل 
إلــى الصعــود إلــى الفضــاء، ونُطلــق المحتليــن إليهــا راكبيــن 
علــى الحاويــة الصفــراء(. وبعــض األطفــال كانــوا يتالعبــون 
بالمحتليــن حيــث كانــوا يزرعــون حاويــات خاويــات علــى 
جانــب الشــارع، ويُظهــرون بعــض آثارهــا، فتقــف دوريــة 
المحتليــن لتفكيكهــا ظنــاً منهــم أنهــا عبــوة ناســفة، وبعــد بــذل 
ســاعات مــن الحيطــة والحــذر فــي التعامــل مــع هــذه العبــوات 
المزعومــة تظهــر أنهــا لــم تكــن عبــوة بــل كانــت حاويــة 
فارغــة، وكان هــذا المنظــر مــن األلعــاب الترفيهيــة المفضلــة 

ــان. ــال األفغ ــدى األطف ل

وعلــى كل حــال، عبــوة الحاويــة الصفــراء هــي مــن المنتجــات 
األفغانيــة التــي عجــزت تقنيــة الغــرب العســكرية أمامهــا، 
وإنمــا قلنــا أنهــا مــن منتجــات أفغانســتان ألن المــادة المتفجــرة 
التــي تكــون بداخلهــا يقــوم بتصنيعهــا مجاهــدوا أفغانســتان، 
وكــذا شــركات الصنائــع البالســتيكية أصبحــت فعالــة فــي 
المناطــق المحــررة مــن واليــة هلمنــد والتــي بإمكانهــا صناعــة 
األوانــي واألحذيــة البالســتيكية ناهيــك عــن صناعــة الحاويــات 

بأحجــام مختلفــة. 
والزال اإلخــوة المهندســون فــي ورشــة التصنيــع يعملــون 
علــى تطويــر الحاويــات الصفــراء، وال زالــت التجــارب تتطــور 

باســتمرار وهلل الحمــد.
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تحتــّل  أن  بعــد  المحتلــة  الكفريــة  الــدول  إن 
الــدول اإلســالمية، تعمــل بشــكل دؤوب إليجــاد 
وتشــكيل الجيــوش والقــوات األمنيــة العميلــة فــي 
ــة  ــدول المحتلّ ــح ال ــل لصال ــة، لتقات ــالد المحتلّ الب
ــح السياســية، والعســكرية،  ــع عــن المصال ولتداف
وبهــذه  للمحتلّيــن.  والثقافيــة  واالقتصاديــة 
بقــوة  احتاللهــم  المحتلــون  يواصــل  الطريقــة 
ســواعد المرتزقــة العمــالء والمليشــيات المحليــة 

المســتأجرة. 
وقــوات  األمريكييــن  قــوات  واجهــت  وحيــن 
حلفائهــم وإداراتهــم العســكرية والمدنيــة الهزيمــة 
النكــراء، بنصــر هللا تعالــی للمجاهديــن؛ ركــزت 
ــش  ــاد الجي ــی إيج ــا عل ــة جهوده ــوات المحتلّ الق
والمرتزقــة  والمليشــيات  والشــرطة  العميــل 
المحلييــن، كبديــل للقــوات المحتلــة المنهزمــة. 
وتدريــب  وإليجــاد  الغــرض،  هــذا  ولتحتقيــق 
مئــآت اآلالف مــن الجنــود والشــرطة والمليشــيات 
المحليــة، عمــدت أمريــكا إلــی إنشــاء الفيالــق 
والمكاتــب  العســكرية  واألكاديميــات  واأللويــة 
اإلدارايــة والســكنية للقــوات العميلــة فــي مختلــف 
واليــات أفغانســتان، وأطلقــت حملــة كبيــرة لتجنيــد 
الجنــود الجــدد بشــتی وســائل الترغيــب اإلعالميــة 

والماديــة واألخــری.
يّدعــي األمريكيــون أنهــم أوجــدوا خــالل األعــوام 
أفغانســتان  فــي  للحكومــة  جيشــاً  الماضيــة 
إلــی  أضيــف  وإذا  جنــدي،  ألــف   195 قوامــه 
عــدد الجنــود فــي الجيــش، الشــرطة وحــرس 
ــيبلغ  ــا فس ــة وغيره ــيات المحلي ــدود والمليش الح
المرتزقــة  واألمنيــة  العســكرية  القــوات  عــدد 
ــة  ــالث مئ ــم؛ ث ــون ودّربوه ــا المحتلّ ــي أوجده الت
ألــف عنصــر أو أكثــر، حســب البيانــات الرســمية 

الصــادرة مــن قِبَــَل الحكومــة العمليــة. 
كان األمريكيــون واثقيــن مــن أّن هــذا العــدد الكبيــر 
مــن القــوات المرتزقــة المحليــة ســيكون كافيــاً 

كتبه: أبوعابد الجیش العمیل...

علی وشك االنهیار
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ــی  ــوة والســيطرة عل ــی الق ــوح إل ــن مــن الجن ــع المجاهدي لمن
البلــد. إاّل أّن مؤّشــر المعادلــة التــي افترضهــا األمريكيــون بــدأ 
يســير عكســياً، خــالف مــا كان يتوقَّعــه األمريكيــون، فــازدادت 
قــوة المجاهدويــن، وبــدأوا يُحــرزون االنتصــارات بشــكل 

ــم.  ــة عــن مقاومته ــوات الحكومي متواصــل، وعجــرت الق
ولقــد ظهــرت مؤخــراً فــي الصحافــة حقائــق خطيــرة عــن 
ــاً  ــدا منهــا جلي ــة، وب ــوات الجيــش واألمــن الحكومي ــار ق انهي
ــأها  ــي أنش ــة الت ــكرية واألمني ــكيالت العس ــش والتش أّن الجي
المحتلــون وعقــدوا عليهــا آمالهــم فــي تمديــد ومواصلــة 
احتاللهــم لهــذا البلــد هــي اآلن علــی وشــك الســقوط النهائــي. 

ــي: ــا يل ــي كم ــذا الســقوط ه ــراب ه ــی اقت ــة عل واألدل

1 – القوات االفتراضية: 
كشــفت بعــض مراكــز الدراســات والجهــات الصحفيــة الســتار 
ــن  ــود المفترضي ــن الجن ــرات األالف م ــود عش ــّر وج ــن س ع
الذيــن ال وجــود حقيقــي لهــم فــي الواقــع فــي صفــوف القــوات 
القــوات  أنشــأتها  التــي  والمليشــيات  واألمنيــة  العســكرية 
المحتلــة فــي أفغانســتان. هــؤالء الجنــود المفترضيــن هــم 
عبــارة عــن مجــرد أســماء فــي ســجالت الجيــش وقــوات األمن 

ــا  ــهرية ومصاريفه ــا الش ــرف رواتبه ــي تُص ــيات الت والمليش
التموينة بشــكل عادي كل شــهر، ويســتلم القادة والمســؤولون 
العســكريون فــي الواليــات والجبهــات تلــك الراوتــب لجيوبهــم، 

ــة.  ــة محاســبة أو رقاب دون أي
للدراســات  األفغانــي  والعدالــة(  )الحــق  مركــز  وأعلــن 
اإلســتراتجية فــي تقريــر -بعــد اســتطالع أجــراه- أّن 130 
ألــف جنــدي مــن القــوات الحكوميــة لهــم وجــود فــي الســجالت 
الرســمية، وال وجــود حقيقــي لهــم فــي الواقــع، وتُصــرف 
ــَل  الرواتــب الشــهرية والمصاريــف األخــری باســمهم مــن قِبَ
ــذه  ــار ه ــاط الكب ــادة والضب ــتلم الق ــة، ويس ــة المركزي الحكوم

األمــوال الضخمــة ويقســمونها فيمــا بينهــم. 
تحــّدث رئيــس )مركــز الحــق والعدالــة للدرســات( للصحفييــن 
حــول تقريــر أعــّده المركــز عــن الجنــود االفتراضييــن، وقــال 
ــة فــي مراكــز  ــة أفغاني ــي 27 والي بأنهــم أجــروا اســتطالعاً ف
الجيــش والشــرطة والقــوات المحليــة األخــری، وبحســب 
معلوماتهــم الناتجــة مــن تلــك المراكــز، أعــّدوا ذلــك التقريــر. 
ــة  ــي لوالي ــة الحكوم ــس الوالي ــب مجل ــّدث نائ ــام تح ــل أي وقب
)هلمنــد( -عبدالكريــم أتــل- لقســم لغــة البشــتو فــي إذاعــة 
صــوت أمريــكا بــأّن %40 مــن القــوات الحكوميــة فــي واليــة 
ــی  ــم عل ــط، وال وجــود له ــم وجــود افتراضــي فق ــد( له )هلمن
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أرض الواقــع. وقــال: إن العــدد الحقيقــي للجنــود فــي )هلمنــد( 
ال يبلــغ نصــف العــد المذكــور، ولذلــك اســتطاعت قــوات 
)الطالبــان( أن تســيطر علــی %95 مــن ســاحات هــذه الوالية. 
للمســاعدات  العــام  المفتــش  قــال  الموضــوع،  وعــن هــذا 
األمريكيــة ألفغانســتان )جــان ســوبكو( فــي حديثــه للكونجرس 
ــد  ــه ال يؤيّ ــي أن ــام الماض ــي الع ــتان ف ــن أفغانس ــي ع األمريك
األعــداد التــي تعلنهــا حكومــة كابــول عــن القــوات العســكرية 

ــآت اآلالف.  ــا بمئ ــي تّدعــي أنه ــة والت واألمني
وفــي هــذا الســياق صــّرح مســؤول رفيــع المســتوی فــي 
عــم  -بشــرط  بــرس(  )أسوشــيتد  لوكالــة  كابــول  حكومــة 
الكشــف عــن هويتــه- أّن العــدد الحقيقــي لجميــع القــوات 
العســكرية واألمنيــة هــو 120 ألــف جنــدي فقــط، وهــو يشــكل 

ثلــث القــوات الضروريــة لهــذا البلــد. 
بعــد الكشــف عــن حقيقــة وجــود القــوات االفتراضيــة فــي 
جيــش  أّن  جليــاً  يظهــر  العميــل،  الجيــش  قــوات  صفــوف 
ــرة  ــوة والكث ــك الق ــس بتل ــة لي ــي الحقيق ــة ف ــة العميل الحكوم
ــي  ــدد الحقيق ــة، وأّن الع ــذه الحكوم ــه ه ــا تّدعي ــدد كم ــي الع ف
ــوم  ــه الحكومــة وتق ــذي تزعم ــدد ال ــّرات مــن الع ــل بم هــو أق

ــه. ــل من ــه والتهوي ــة ل بالدعاي

2 – مشكلة التجنيد:
ــي(  ــن الربان ــول )برهــان الدي ــس المقت ــوم ذكــری الرئي ــي ي ف
الرســول  )عبــدرب  الحضــور  إلــی  المتحدثيــن  أحــد  كان 
ــة والمتفوهــة بيــن  ــرف بالشــخصية المهّم ســياف(، وهــو يُع
ــل  ــي مث ــّدم ف ــه يق ــو كعادت ــة، وه ــار الشــخصيات الحكومي كب
ــة، إال  ــه للحكوم ــم مشــوراته واقتراحات ــات أه ــذه االجتماع ه
أنـّـه فــي ذلــك االجتمــاع رّكــز حديثــه علــی نقطــة واحــدة فقــط، 
حيــث طلــب مــن كبــار مســؤولي هــذه الحكومــة بــكل جّديــة أن 
ــوم  ــى يق ــش، حت ــع الجي ــف م ــل الشــعب يق ــد لجع ــوا بج يعمل
بــدور الممــول والحاضنــة للقــوات الحكوميــة. فقــال ســياف في 
ــود الجيــش تجــاوزت  ــه: )إن الخســائر فــي صفــوف جن حديث
ــم نســتطع مــلء الفــراغ الناتــج عــن قتــل  كل الحــدود، فــإن ل
عــدد كبيــر مــن أفــراد الجيــش والقــوات األمنيــة فــإّن صفــوف 

ــا قريــب ســتواجه اإلفــالس فــي الجنــود(. هــذه القــوات عّم
ــون كان  ــون األمريكي ــذي أنشــأه المحتل ــل ال ــش العمي إّن الجي
يواجــه المشــاكل فــي التجنيــد منــذ تأسيســه، ولــم يتمكــن 
هــذا الجيــش مــن جعــل فُــرص التجنيــد متســاوية فــي جميــع 
البلــد، بــل كان ُجــّل اعتمــاده فــي التجنيــد علــی  مناطــق 
الواليــات الشــمال شــرقية وبعــض المناطــق فــي المركــز وفــي 

ــد. شــرق البل
ــل السياســي األفغانــي )طوفــان وزيــري(  وقــد اعتــرف المحل
فــي برنامــج حــواري مــع تلفزيــون )شمشــاد( األفغانــي بــأّن 
ــد  ــي تجني ــرة ف ــه المشــاكل الكبي ــي اآلن يواج ــش األفغان الجي
الشــباب لصفــوف القــوات الحكوميــة، ألّن اعتمــاد الجيــش 
ــة. وأّن أعــداداً كبيــرة  فــي التجنيــد كان علــی المناطــق المعيّن
ــرون أو  ــون أو يؤس ــي اآلن يُقتل ــش الحكوم ــود الجي ــن جن م
ــی  ــام بالجرح ــاك أّي اهتم ــس هن ــالم، ولي ــّرون لالستس يضط

وذوّي القتلــی، وال يتــم إيصــال التمويــن واإلمــدادات إلــی 
الجبهــات والنقــاط العســكرية فــي المناطــق الصعبــة، ويعانــي 
والعطــش  الجــوع  مــن  تواجدهــم  ســاحات  فــي  الجنــود 
والمشــاكل الصحيــة، فهــذا التعامــل الســيِّئ مــن الحكومــة مــع 
جنوهــا أوجــد الكراهيــة فــي نفــوس عامــة أفــراد الشــعب، وال 
يرغــب النــاس األن فــي إرســال أبنائهــم إلــی صفــوف القــوات 

ــة. الحكومي

3 – االنحطاط والظروف السيئة:
مــع أّن الخــور واالنحطــاط كان موجــوداً فــي صفــوف الجيــش 
العميــل منــذ زمــن طويــل، إال أّن أحوالــه بــدأت تتجــه فــي 
الشــهور األخيــرة مــن الســيّئ إلــی األســوأ. ألن الخالفــات 
والتوتّــر  النظــام،  أركان  بيــن  فيمــا  الموجــودة  الحــاّدة 
السياســي فــي الحكومــة، والفســاد المستشــري فــي داخــل 
ــي  ــدادات ف ــول اإلم ــدم وص ــكلة ع ــة، ومش اإلدارات الحكومي
جبهــاد القتــال، والخســائر الكبيــرة فــي صفــوف الجنــود، 
والهجمــات القاصمــة والمدّمــرة للمجاهديــن علــی مراكــز 
العــدو العســكرية واألمنيــة واالســتخباراتية؛ كلهــا تســببت 
ــة، وأن يخســروا  ــروح القتالي ــدّو ال ــود الع ــي أن يخســر جن ف

المناطــق أمــام المجاهديــن، واحــدة تلــو اآلخــری. 
وفــي األشــهر األخيــرة، لــم تكــن الخســائر فــي صفــوف جنــود 
العــدّو مقتصــرة علــى مقتــل أعــداد كبيــرة منهــم فحســب، 
ــي  ــن ف ــاط الحكوميي ــود والضب ــن الجن ــلم اآلالف م ــل استس ب
استســلمت  التــي  الكبيــرة  العســكرية  والقواعــد  األلويــة 
ــن مــع  ــل الحســن مــن المجاهدي ــد كان التعام ــن. وق للمجاهدي
الجنــود المنضّميــن إليهــم عامــالً قويــاً فــي أن يتوقــف الجنــود 
للمجاهديــن. ولذلــك  الحــرب وأن ينضّمــوا  عــن مواصلــة 
ــي  ــن ف ــدّو للمجاهدي ــود الع ــن جن ــرة م ــداد كبي استســلمت أع
واليــات )هلمنــد( و)أرزگان( و)كنــدز( و)بغــالن( و)بدخشــان( 
و)فاريــاب( و)قندهــار( وغيرهــا مــن الواليــات. وقــد أخــذ 
ــواع  ــف أن ــن مختل ــع م ــم آالف القط ــون معه ــؤالء المنضم ه
ــی  ــة إل ــن، باإلضاف ــی المجاهدي ــة إل ــة والخفيف األســلحة الثقيل
الوســائط الحربيــة مــن الدبابــات والمدرعــات وناقــالت الجنــود 

ــكرية.  ــة والعس ــائل الحربي ــن الوس ــا م وغيره
إّن المجاهديــن يتعاملــون مــع الجنــود المنضميــن تعامــالً 
إســالميا حســناً، ويســتقبلونهم بحفــاوة وترحــاب، وينشــرون 
لقطــات الفيديــو المســّجلة الحتفائهــم بالجنــود المنضّميــن 
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، وهــو مــا يطمئــن الجنــود 
ــره استســالمهم  ــد مــن وتي ــی مصيرهــم، ويزي ــن عل المنضمي
للمجاهديــن، ويرّغبهــم فــي تــرك العمالــة للمحتليــن، والخروج 

ــة.  مــن صفــوف الحكومــة العميل
المجاهديــن  قِبَــل  مــن  والنفســية  العســكرية  الحــرب  إّن 
حطّمــت معنويــات جنــود العــدّو، فصــار جنــود العــدّو اآلن إمــا 
يستســلمون للمجاهديــن، أو يفــّرون مــن الخدمــة فــي صفــوف 
الجيــش العميــل، وفــي كلتــا الحالتيــن، يواجــه الجيــش العميــل 
ــم معنويــات عناصــره وانخفــاض روحهــم  ــة األفــراد وتحطّ قلّ

ــار. ــی الهزيمــة واالنهي ــة، ويســير إل القتالي
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والشــكاوي  االنتخابــات  ألمانــة  الجــدد  األعضــاء  أدى 
االنتخابيــة اليميــن أمــام الرئيــس أشــرف غنــي والرئيــس 
ــك بعــد جــدال طويــل، اســتمر  التنفيــذي عبــدهللا عبــدهللا، وذل
المــدة  هــذه  فبعــد  االنتخابــي.  النظــام  إلصــالح  عامــان 
تقديــم  األفغانيــة  االنتخابــات  أمانــة  اســتطاعت  الطويلــة، 
االنتخابــات  أمانــة  فــي  للعضويــة  شــخصاً   ۲۱ أســامي 
المســتقلة، و۱۵ شــخصاً للعضويــة فــي األمانــة المســتقلة 
ــي ۷  ــرف غن ــار أش ــر اخت ــي األخي ــات. وف ــكاوي االنتخاب لش
ــة  ــخصاً ألمان ــتقلة و۵ ش ــات المس ــة االنتخاب ــخاص ألمان أش
ــب  ــات ته ــاح االنتخاب ــدأت ري ــك ب ــات. وبذل ــكاوي االنتخاب ش
ــث ســيعاني شــعبنا خــالل هــذه الشــهور مــن  ــد. حي مــن جدي

االنتخابــات. قضيــة 
االنتخابــات التــي تُقــام فــي أفغانســتان -والتــي تُعــد 

الغــرب لشــعبنا- ُعرفــت  أكبــر مآثــر  مــن 
بالتزويــر. والســبب فــي ذلــك يرجــع 
ــة، منهــا  ــة وخارجي ــی عوامــل داخلي إل
النظــام االنتخابــي الفاســد. وقــد أدرك 
ــاف الناشــطين  ــع أطي ــذه النقطــة جمي ه

فــي ســاحة السياســة األفغانيــة. لذلــك 
أشــارت بعــض الجهــات إلــی ضــرورة 
إصــالح النظــام االنتخابــي. ولكــن عندمــا 

قــّدم أشــرف غنــي مســودة إصــالح النظــام 
األشــهر  فــي  البرلمــان  إلــی  االنتخابــي 
الماضيــة، قامــت أكثريــة النــواب بردهــا. 

وهــذا مــا أثــار إعجــاب كثيــر مــن النشــطاء. 
ولكــن الرجــل الزال يريــد الســير إلــی األمــام، 
إلصــالح النظــام االنتخابــي. وبهــذه المناســبة 
ــي  ــة ف ــذه القضي ــی ه ــاء الضــوء عل ــد إلق أري

ــة: ــاط التالي النق
أمانــة  أن  غنــي  أشــرف  أكــد  أوال: 

االنتخابــات مســتقلة، وال تأخــذ أمــراً 
مــن أي جهــة. ومــع ذلــك يؤكــد: 

التــام، نعمــل  )أننــا مــع االســتقالل 

تحــت رعايــة القــوی الدوليــة(.
ــوی  ــن الق ــب م ــتقاللية، أن تطل ــي االس ــي إلدارة تّدع ال ينبغ
الدوليــة -التــي تســعی وراء منافعهــا- أن تراقبهــا. والحقيقــة 
التــي ال بــد مــن التصريــح بهــا هــي أن أمانــة االنتخابــات 
يتدخــل فيهــا الرئيســين أشــرف غنــي وعبــدهللا، والدليــل علــی 
ذلــك جدالهــم الطويــل خــالل عاميــن الختيــار أعضــاء األمانــة. 
ــك  ــدهللا كذل ــراده، وعب ــار أف ــي كان يســعی الختي فأشــرف غن

ــه. ــراده وأعوان ــار أف كان يســعی الختي
ــي  ــح ف ــم تفل ــات ل ــتقلة لالنتخاب ــة مس ــود أمان ــا: إن وج ثاني
عقــد انتخابــات ســليمة يرضــی بهــا الطرفــان. بــل خــالل جميــع 

الطرفيــن االنتخابــات  أحــد  كان  الســابقة 
ــات. يطعــن  ــة االنتخاب ــي صح ف

يعنــي  وهــذا 

گل آغا حقيار

ریاح االنتخاباتریاح االنتخاباتریاح االنتخابات
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إلــی  اإلدارة  هــذه  انتمــاء 
ــرف  ــة. وأن الط ــات خاص جه

جيــداً. هــذا  يعلــم  اآلخــر 
هــذه  مهــام  مــن  إن  ثالثــا: 
االنتخابــات  إصــالح  اإلدارة، 
التعديــالت  بعــض  وإدخــال 
كثيــراً  لكــن  قوانينهــا.  فــي 
والسياســيين  الخبــراء  مــن 
يعتقــدون أن األمانة المســتقلة 
ــات هــي أفســد إدارة.  لالنتخاب
لقمــع  كانــت موجــودة  فــإن 
الفســاد وإدخــال اإلصالحــات، 
االنتخابــات  أمانــة  فــإن 
بإيجــاد  أولــی  المســتقلة 

فيهــا. اإلصالحــات 
االنتخابــات  قامــت  رابعــا: 
مــن  وخــرج  الســابقة، 
لــم  أشــخاص  صناديقهــا 
يحلــوا مشــكلة مــن مشــاكل 
ازدادت  بــل  الشــعب،  هــذا 
المشــاكل. إن حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة ذات الرأســين إحــدى 
التــي  االنتخابــات  نتائــج 
المســتقلة  األمانــة  عقدتهــا 

ت. بــا لالنتخا
مــن منــا ال يعــرف المشــاكل 
شــعبنا؟  منهــا  يعانــي  التــي 
غنــي  أشــرف  فباعتــراف 
المنصرمــة،  األســابيع  فــي 
ــون  ــن ۱۵ ملي ــر م ــت أكث يبي
مواطــن أفغانــي جوعــى. زد 
علــی ذلــك المغــادرة الواســعة 
الشــباب،  قبــل  مــن  للبلــد 
زروتهــا،  بلغــت  فالبطالــة 
أفغانســتان  أرض  وضاقــت 
ــت.  ــا رحب ــا بم ــی مواطنيه عل
هــذا ورجــال حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة منشــغلين بخالفاتهــم 

السياســية.
فقــد  الشــعب  إن  خامســا: 
ثقتــه باالنتخابــات ومــا يتصــل 
بهــا. فالشــعب األفغانــي فــي 
الســابقة   ۱۵ الـــ  الســنوات 
أدرك كل شــيء، وأن نتائــج 
ُمعــّدة  األفغانيــة  االنتخابــات 
مســبقاً مــن جانــب المحتليــن، 
فــي  بــاآلراء  اإلدالء  وأن 

لعبــة.  مجــرد  الصناديــق 
ــإن ســألتم الشــعب، فســوف  ف
النتيجــة  إلــی هــذه  تصلــون 
إن  ذلــك.  يعــرف  كٌل  المــرة. 
مــرد عــدم إقبــال الشــعب علــی 
ــذه  ــو ه ــراع ه ــق االقت صنادي
الذيــن  مــن  النقطــة. وكثيــر 
أدلــوا بأصواتهــم للمرشــحين، 
ألن  عملهــم؛  علــى  نادمــون 
الــذي  غيــر  كانــت  النتيجــة 

يأملــون. كانــوا 
سادســا: إن الميزانيــة التــي 
تُنفــق علــی عقــد االنتخابــات، 
ــت  ــو أُنفِق ــة، ل ــة عظيم ميزاني
علــی الفقــراء والمحتاجيــن، 
المشــاكل.  بهــا  النحلــت 
الــذي  والتبذيــر  واإلســراف 
فــي  المرشــحون  ينفقــه 
ربمــا  والعاصمــة  الواليــات 
االنتخابــات  ميزانيــة  يفــوق 
فــي البــالد األروبية. والشــعب 
يــری ذلــك كلــه رأي العيــن.
مــن  كثيــر  يقــوم  ســابعا: 
المرشــحين بشــراء األصــوات 
وهكــذا  الشــعب.  مــن 
ــراء  ــر الفق يســتفيدون مــن فق
المشــاكل،  مــن  ومعاناتهــم 
إذ  المديريــات.  فــي  خاصــة 
بجــوالت،  المرشــح  يقــوم 
أصــوات  خاللهــا  يشــتري 
المواطنيــن بــدل تقديــم العــون 

إليهــم.

النقــاط  إلــی  وبالنظــر 
ــزم  ــتطيع أن نج ــابقة؛ نس الس
لــن  الجــدد  األعضــاء  أن 
شــيء  تحقيــق  يســتطيعوا 
فإيجــاد  المجــال.  هــذا  فــي 
اإلصــالح فــي نظــام أو إدارة 
رجــال  بأيــدي  يكــون  إنمــا 
ــام  ــن نظ ــن م ــن منبثقي مؤهلي
نظــام  فــي  ال  صالــح،  حكــم 
فــي  الثالثــة  المكانــة  يحتــل 
الفســاد علــى مســتوى العالــم. 
إصــالح  أوالً  يجــب  لذلــك 
النظــام، ثــم بعــد ذلــك يأتــي 
االنتخابــي. النظــام  إصــالح 
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إّن العلمــاء الربانييــن الصالحيــن الذيــن ال يخشــون أحــداً 
لومــة  والحقيقــة  الحــق  بيــان  فــي  يخافــون  وال  هللا،  إال 
المجرميــن  فــي وجــه  الوقــوف  الئــم، وال تصرفهــم عــن 
والطغــاة المفســدين المطامــُع الماديــة وال مخــاوُف الســجون 
والمعتقــاالت واالغتيــاالت؛ كانــوا عبــر تاريخنــا اإلســالمي 
محطــات أمــل ومالجــيء آمنــة لمــن ال مالجــئ لهــم مــن أحــرار 

الشــعوب المضطهــدة المهضومــة حقوقهــا.
ــن  ــة المظلومي ــت منابرهــم قِبل ــاء كان ــال هــؤالء العلم  إن أمث

وآمــال الغربــاء المؤمنيــن وثكنــات الفتيــة الذيــن هربــوا مــن 
ــتقاموا.  ــم اس ــا هللا ث ــوا ربن ــن قال ــاة، والذي ــم الطغ ــور وظل ج
ــرات الصــوت  إن أمثــال هــؤالء العلمــاء كانــت حناجرهــم مكبّ
ــك  ــم. لذل ــم وحقوقه ــعوب ومطالبه ــم الش ــر بمظال ــي تجه الت
ــع  ــع تجــاه مطام ــل والموان ــر العراقي ــاً أكب ــم  دائم ظــّل أمثاله

ــن. ــداء الدي ــن وأع ــدين والمحتلي ــن والمفس المجرمي
كمــا أن وجودهــم نعمــة كبيــرة للشــعوب، ونــوراً وهدايــة 
للحيــارى كلمــا خيّمــت ظلمــات الجهــل والالدينيــة بظاللهــا 
علــى الشــعوب المســلمة، لذلــك نــرى أعــداء الديــن مــن 
الصليبييــن وغيرهــم اســتهدفوا بعــد احتاللهم للبالد اإلســالمية 

سيف هللا الهروي

يقتلون العلماء بغير حق!
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الشــريحة  هــذه 
العلمــاء  مــن 
قيــن  د لصا ا
نييــن  با لر ا و
ليطفئــوا نــور هللا 
ديــن  وليحاربــوا 

. هللا
فــي عصرنــا وفــي 
الهجــوم  ظــّل 
علــى  الصليبــي 
العالــم اإلســالمي 
أيضــا  كثــرت 
اغتيــال  ظاهــرةُ 
فــي  العلمــاء 

ــأ  ــرأ نب ــا إن نق ــم اإلســالمي، فم ــة مــن العال المناطــق المختلف
ــم  ــال عال ــأ اغتي ــأ بنب ــى نتفاج ــا، حت ــد م ــي بل ــم ف ــال عال اغتي
آخــر فــي بلــد آخــر. وقــد فوجئنــا وفُجعنــا مؤخــراً بنبــأ اغتيــال 
الشــيخ صــالح الديــن موحــد -رحمــه هللا- خطيــب الجامــع 
المدنــي فــي واليــة نيمــروز جنوبــي أفغانســتان، الثالثــاء 
خطيبــاً  كان  الديــن  صــالح  الشــيخ  ۱٤٣٨هـــ.  ۱٥صفــر 
بارعــاً، وعالمــاً صالحــاً مــن علمــاء هــذه المنطقــة، ال يتوانــى 
فــي توعيــة النــاس وتبييــن حقوقهــم المهضومــة وكشــف 

المســلمين. ضــّد  وأعوانهــم  الصليبييــن  مؤامــرات 
وجــود هــذا العالــم والخطيــب المفــّوه فــي تلــك المنطقــة بهــذه 
النشــاطات الدعويــة والتربويــة واالجتماعيــة كان ثقيــالً علــى 
اإلدارة الفاســدة والحكومــة العميلــة للصليبييــن، خاّصــة بعدمــا 
ــه  ــي وج ــة ف ــة والماّدي ــعب الديني ــوق الش ــر بحق ــح يجه أصب
الحكومــة الفاســدة التــي تنهــب ثــروات هــذا البلــد، لذلــك لجــأوا 
ــه جســدياً. ويحســبون أنهــم  ــى تصفيت ــة- إل ــي خطــوة غبي -ف
بذلــك حققــوا فــوزاً ونجاحــاً، لكنهــم فــي الحقيقــة قتلــوا عالمــاً 
ــاء  ــون األنبي ــا كان أســالفهم مــن اليهــود يقتل ــر حــق، كم بغي
ــد هللا،  ــن عن ــكنة م ــة والمس ــم الذل ــت عليه ــق، فكتب ــر ح بغي
وســتكتب  الذلــة والمســكنة -بــإذن هللا- علــى قتلــة الشــيخ 
ــن  ــع علمــاء المســلمين الذي ــة جمي ــى قتل ــن، وعل صــالح الدي

ــم اإلســالمي. طالتهــم أيــادي الغــدر واالغتيــال فــي العال
ال شــك أن وجــود الشــيخ صــالح الدين -رحمــه هللا- كان ُمغيظاً 
لجماعــة مجرمــة مفســدة عميلــة؛ لذلك شــّمروا الغتيالــه. وإّن 
ــن  ــة بي ــي منطق ــجاع ف ــب ش ــل أو خطي ــم عام ــود أي عال وج
شــعبه ينتقــل مــن بيتــه إلــى المنبــر أو إلــى محفــل، أو يتــردد 
علــى الشــباب، أو يجلــس مــع وجهــاء قومــه يُحّدثهــم وينصــح 
لهــم ويرشــدهم، أو ينصــت لهــم، أو يجهــر بمطالــب الضعفــاء 
والمضطهديــن مــن الشــعب؛ يُثيــر حفيظــة الطغــاة المســتبّدين 
المجرميــن  وســخطَ  والكافريــن،  المنافقيــن  وبغضــاَء 
والمفســدين، وقــد يؤلمهــم، ويُطيــر نومهــم، ويذهــب راحتهــم، 

ويكــّدر صفــو عيشــهم.
هكــذا - وال نزكــي علــى هللا أحــدا- نحســب وجــود هــذا العالــم 
ــّروا  ــعبه: "ال تغت ــه وش ــة ألهل ــكل صراح ــول ب ــذي كان يق ال
ــام  ــم أي ــرح لك ــي تُط ــة الت ــات والشــعارات الخالّب ــذه الهتاف به

االنتخابــات، فــإن 
هــا  ء ا ر و
اليهــود  أيــدي 
 ، ى ر لنصــا ا و
يخــدم  لــن  وهللا 
إال  الشــعب  هــذا 
مــن كان ملتزمــاً 
يعة  لشــر با
والســنة، وهــؤالء 
يطلقــون  الذيــن 
شــعارات معسولة 
ــذا  ــوا ه ــن يخدم ل
لــم  مــا  الوطــن 
حياتهــم  يجعلــوا 
الراحــة  نحــن رائحــة  نجــد  ولــن  للكتــاب والســنة،  وفقــاً 
واالطمئنــان مــا لــم تطبــق الشــريعة اإلســالمية فــي هــذا 

اإلســالمية". البــالد  وســائر  العزيــز  الوطــن 
إّن أعــداء الشــريعة والديــن اغتالــوا هــذا العالــم الربانــي 
ــن  ــاع ع ــي الدف ــات ف ــذه الصرخ ــه ه ــا رأوا من ــح بعدم الصال
الشــريعة وتطبيقهــا، كمــا قتلــوا غيــره مــن العلمــاء مــن قبــل، 
فهــؤالء المفســدين يكفــي فــي وجهــة نظرهــم أن يكــون العالــم 
مــن العلمــاء الصالحيــن الواقفيــن فــي وجــه الباطــل، وأن 
يدافــع عــن الحــق والعقيــدة، وأن يــزأر فــي وجــه المفســدين، 
فــإّن هــذا القــدر يكفــي ليبغضــه المجرمــون والمفســدون 
ــرأس أو بمــا شــابه  ــي ال ــوه برصاصــة ف ــم يقتل وعمالؤهــم ث
ــا أن يأخــذ  ــود إبليــس. أّم ــي يعرفهــا جن ــك مــن الطــرق الت ذل
أحدهــم ســالحه وينتقــل مــن مغــارة إلــى مغــارة بيــن الجبــال، 
ويقاتــل مــن أجــل عقيدتــه أو يدافــع عــن وطنــه، فــال يقتلونــه 
ــاً  ــدة وأطنان ــاً محتش ــه جيوش ــلون لقتل ــل يرس ــاص؛ ب بالرص
مــن القنابــل ومئــات مــن الصواريــخ الموّجهــة، بــل يدّمــرون 

ــه. ــداً بأكمل ــة بأكملهــا، أو بل ــاً مدين ــه أحيان ألجــل قتل
إن الشــيخ الشــهيد صــالح الديــن -رحمــه هللا- ليــس أول 
ــه فــي أفغانســتان. ويتســائل الكثيــرون عــن  ــّم اغتيال ــم يت عال
ــاء  ــال العلم ــى اغتي ــّرأون عل ــن يتج ــن الذي ــن المجرمي القاتلي
فــي هــذا البلــد! والحقيقــة ال يقتــل العلمــاء وال يغتالهــم إال 
ــريعة،  ــذ الش ــع تنفي ــن وم ــع الدي ــكلة م ــه مش ــت لدي ــن كان م
وإّن قاتــل العالــم ليــس فقــط ذلــك اللعيــن األجيــر الــذي يدخــل 
كضيــف ثــّم يطلــق رصاصــة ويرتكــب هــذه الجريمــة، بــل 
يشــترك فيــه أولئــك الذيــن أرشــدوا دبابــات النصــارى وجنــود 
الصليبييــن المالعيــن وأعــداء الديــن والشــريعة ليدخلــوا هــذا 
البلــد آمنيــن مطمئنيــن، وحســبوا ذلــك فتحــاً ونصــراً لهــم 
ــاء  ــذه الدم ــي ســفك ه ــارة اإلســالمية. ويشــترك ف ــى اإلم عل
ــات والشــخصيات  ــات والجمعي ــك الجماع ــة تل ــرة الزكي الطاه
ــى  ــم والكراســي عل ــةُ المناصــب والمغان ــم محب ــن حملته الذي
أن يضعــوا أيديهــم فــي أيــدي الصليبييــن، وعلــى أن يفتحــوا 
ــوا  ــوا ويغتال ــن والشــريعة، ليقتل ــم ألعــداء الدي ــواب وطنه أب
فيــه مــن شــاؤوا متــى شــاؤوا، ويتجــّرأون علــى قتــل العلمــاء 

بغيــر حــق.
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بعــد االحتــالل األمريكي ألفغانســتان فــي 2001م، بنــت القوات 
األمريكيــة ســجوناً علنيــة وأخــرى ســرية العتقــال الســجناء 
ــر  ــة، وكثي ــن الدولي ــي والقواني ــا للدســتور األفغان فيهــا، خالف
ــٍف فــي هــذه الســجون  ــم حبســهم وتعذيبهــم بعن ــن ت مــن الذي
ــن أن  ــن" األمريكيي ــو "ظ ــك ه ــد وراء ذل ــبب الوحي كان الس
ــوا  ــم كان ــن ث ــكا، وم ــي أمري ــاً لمعارض ــون دعم ــؤالء يقدم ه
مــن  حقيقــة  كانــوا  الذيــن  وأمــا  القبــض.  عليهــم  يلقــون 

ــو. ــى ســجن غوانتانام ــم إل ــم نقله ــد ت ــن فق المجاهدي
ــض  ــت القب ــت، ألق ــنة مض ــي 15 س ــة ف ــوات األمريكي إن الق
علــى عــدد كبيــر مــن األفغــان مــن داخــل بيوتهــم بحجــة أنهــم 
موضــع شــك، ونقلتهــم إلــى ســجونها الســرية، وحتــى أقربــاء 
تواجدهــم  مــكان  يعرفــون  كانــوا  مــا  المحبوســين  هــؤالء 

لشــهور وســنوات.
اُكتُِشــف فــي 2009م "الســجن األســود" األمريكــي، والتعامــل 
غيــر اإلنســاني مــع الســجناء فــي باجــرام، وكان المســؤولون 
األمريكيــون ينكــرون مثــل هــذا الســجن، ولكــن فــي 2011م، 
ــود ســجون  ــن بوج ــن المســؤولين األمريكيي ــدد م ــرف ع اعت
أمريكيــة ســرية فــي أفغانســتان، والتــي كان يُحتفــظ فيهــا بعــدد 
ــة بحجــة أنهــم مشــتبهون،  ــرات طويل ــان لفت ــن األفغ ــر م كبي

دون أن يرتكبــوا أيــة جريمــة.
تفيــد التقاريــر بــأن القــوات األمريكيــة ال زال لديهــا مــا يقــارب 
20 ســجناً ســرياً فــي أفغانســتان، وتعمــل هــذه الســجون فــي 
ظــل أوضــاع صعبــة، وتديرهــا وحــدات مكافحــة اإلرهــاب فــي 

القيــادة المتشــركة للقــوات األمريكيــة الخاصــة.
ــي  ــع الســجناء ف ــل م ــم التعام ــر عــدة، ال يت ــى تقاري ــاًء عل بن
ــر  ــان وال معايي ــن أفغانس ــاس قواني ــى أس ــجون عل ــذه الس ه
ــة مؤسســة  ــرد وال ألي ــمح ألي ف ــث ال يُس ــوق البشــر، حي حق

ــتان. ــي أفغانس ــكا ف ــة ألمري ــجون التابع ــارة الس بزي
ومــن جانــب آخــر، ال أحــد يعلــم شــيئاً عــن هــؤالء الســجناء، 
وهــم ال يعرفــون ســبب حبســهم. إن حبــس هــؤالء يأتــي دون 
أي اتهــام، وبطريقــة ال حــدود لهــا. أليــس هــذا نقضــاً صريحــاً 

للقانــون؟
إن هنــاك قصــص مرعبــة عــن هــذه الســجون، نقلهــا بعــض 
ــري  ــا يج ــر أن م ــي تظه ــا، وه ــة م ــا بطريق ــرج منه ــن خ م
داخــل هــذه الســجون هــو مخالفــة صريحــة  للمعاييــر الدوليــة 

ــم اإلنســانية. والقي
منــع الســجين مــن النــوم عــدة أيــام، ووضعــه فــي المــاء 

سجون »سرية«
لـ سي آي إيه

إعداد: عبدهللا
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البــارد زمنــاً طويــالً دون غطــاء، والضــرب العنيــف، والصعــق 
ــك،  ــر ذل ــي وغي ــود المحام ــماح بوج ــدم الس ــاء، وع بالكهرب
ــجناء  ــع الس ــة م ــوات األجنبي ــلوك الق ــد س ــة تجس ــاذُج حي نم

ــر إنســاني. ــو ســلوك غي ــان، وه األفغ
ومؤخــراً اعترفــت محكمــة أمميــة بوجــود ســجون ســرية لـــ 
"ســي آي إيــه" فــي ســجون باغــرام ومطــار قندهــار، وهلمنــد 
ومناطــق أخــرى، حيــث األمريــكان يســجنون ويعذبــون أناســا 

أبريــاء فــي مثــل هــذه الســجون بــكل فظاعــة وشــناعة.
ارتكبــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة هــذه الجرائــم، فــي حيــن 
تزعــم أنهــا المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان فــي العالــم، وتنتقــد 

الــدول األخــرى مــن أجــل انتهــاك حقــوق اإلنســان.
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي تقريرهــا األخيــر الصــادر 

فــي 14/نوفمبــر درســت قضايــا عديــدة مــن جرائــم الحــرب، 
ــتان. ــي أفغانس ــة ف ــرب المرتكب ــم الح ــى جرائ ــارت إل وأش

وفيمــا يخــص جرائــم القــوات األمريكيــة فــي أفغانســتان، 
يذكــر التقريــر أن القــوات العســكرية األمريكيــة والعامليــن فــي 
وكالــة المخابــرات المركزيــة األمريكيــة CIA قامــوا بتعذيــب 
88 ســجين علــى األقــل )61 منهــم تــم تعذيبهــم مــن قِبــل 
ــل  ــم تعذيبهــم مــن قِب الجيــش األمريكــي و 27 ســجين آخــر ت

ــة(. ــة األمريكي ــرات المركزي ــة المخاب وكال
رغــم أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــم تذكــر إحصائيــات 
ســنوات  طــوال  المرتكبــة  الحــرب  جرائــم  حيــال  محــددة 
الحــرب ومــا أعقبهــا مــن فتــرة تواجــد القــوات األجنبيــة فــي 
أفغانســتان، إال أن تقريرهــم األخيــر أشــار إلــى نمــاذج محدودة 
ــة تجــاه  ــي ارتكبتهــا القــوات األمريكي ــم الحــرب الت مــن جرائ

ــاء. ــجناء األبري الس
فــي الحقيقــة ليــس االعتقــال وتعذيــب الســجناء األبريــاء 
األفغــان الجريمــة الوحيــدة التــي ارتكبتهــا القــوات األمريكيــة، 
بــل إن هــذه القــوات خــالل عقــٍد ونصــٍف مــن الزمــن تســببت 
فــي مقتــل وجــرح آالف األفغــان األبريــاء فــي الغــارات الليليــة 
ــاء،  ــال والنس ــن واألطف ــار الس ــا كب ــن الضحاي ــا، وبي وغيره
واعتقلــت القــوات األمريكيــة كذلــك أشــخاصاً أبريــاء كثيريــن 
قضــى بعضهــم نحبــه خــالل التعذيــب. كل هــذه الجرائــم ارتُكبت 
ــل  ــكان التمثي ــم الحــرب، وباإلم ــداً، وتُحســب ضمــن جرائ عم
علــى ذلــك بالقصــف الــذي طــال مستشــفى "أطبــاء بــال حدود" 
فــي واليــة كنــدوز، بعــد أن زّود مســؤولوا المستشــفى القــواِت 
األمريكيــة بإحداثيــات موقــع المستشــفى بشــكل دقيــق، وخــالل 
ــم اآلن  ــم: "أنت ــوا له ــف وقال ــوات التحال ــوا بق القصــف اتصل

تدمــرون مستشــفى".
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أخفــت كل هــذه الجرائــم، وألجــل 
إعــادة تحســين ســمعتها أرادت إغفــال الجرائــم التــي ارتكبتهــا 
القــوات األجنبيــة فــي أفغانســتان طــوال ســنين عديــدة، ومــن 

جانــٍب آخــر أرادت إظهــار نفســها كمراقبــٍة لألوضــاع.
يســأل صحفــي بــارز ويقــول: )إن المســؤولين فــي الحكومــة 
األفغانيــة يعرفــون جرائــم القــوات األمريكيــة. حتــى إنهــم 
العســكرية  قواعدهــا  لجعــل  تخطــط  أمريــكا  أن  يعرفــون 
مجمعــات للســجناء! وتخطــط الســتعمال هــؤالء فــي مختبــرات 
عديــدة مــن المقــرر أن تقيمهــا فــي هــذه القواعــد، ومــع ذلــك 

ــد!(. ــع البل ــكرية ينف ــد العس ــود القواع ــون إن وج يقول
والســؤال هنــا: مــاذا يعنــي وجــود مثــل هــذه الســجون الســرية 
فــي القواعــد العســكرية األمريكيــة؟ هــل هــو تعاطــف أمريكــي 
ــور  ــى وتده ــن الفوض ــد م ــون البل ــتان، إذ يحفظ ــع أفغانس م
األمــن بإلقــاء القبــض علــى أنــاس يشــّكون بهــم؟ أم هــي 
عقليــة االســتعمار وبســط الســيطرة، إذ يفعلــون فــي البــالد مــا 

ــى معارضتهــم؟ يشــاءون، وال أحــد يقــوى عل
هــذه الغطرســة، وهــذا القتــل، وهــذه الغــارات، وهــذه األنانيــة 
التــي ينفّذهــا الغربيــون فــي أفغانســتان ال تعنــي أبــداً تعاطفــاً 
مــع الشــعب األفغانــي، فــإن األمريكييــن بهــذا الســلوك يوحــون 
ــم  ــتطيع أن تمنعه ــة ال تس ــة األفغاني ــأن الحكوم ــول ب ــى الق إل

مــن أعمالهــم العنيفــة.
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■ خسائر المحتلين األجانب:
علــى الرغــم مــن أّن الشــواهد تثبــت أّن المحتليــن تكبّــدوا 
خســائر موجعــة خــالل شــهر أكتوبــر، خاّصــة أّن المجاهديــن 
األبطــال اســتطاعوا أن يقتلــوا 10 مــن المحتليــن األميركييــن 

ــل 3  ــوا إال بمقت ــم يعترف ــن ل ــهر، إال أّن المحتلي ــذا الش ــي ه ف
مــن جنودهــم. فيصــل عــدد قتلــى االحتــالل فــي العــام الحالــي 
ــدد  ــل ع ــا يص ــى، بينم ــى 3 قتل ــدو- إل ــراف الع ــب اعت -بحس
قتلــى العــدّو اإلجمالــي طيلــة أعــوام االحتــالل إلــى 3523 
قتيالً.غيــر أّن الحقيقــة التــي ال يختلــف عليهــا اثنــان هــي أن 

إعداد: أحمد الفارسي

أفغانستان في شهر أكتوبر 2016م

■ ملحوظــة: يُکتفــی فــي هــذا التقريــر باإلشــارة إلــى الحــوادث والخســائر التــي يتــم االعتــراف 
بهــا مــن قبــل العــدّو نفســه، أمــا اإلحصــاءات الدقيقــة فيمكــن الرجــوع فيهــا إلــى موقــع اإلمــارة 

ــة الموثقــة األخــرى. اإلســالمية والمواقــع اإلخباري
ــة  ــات نوعي ــعة، وعملي ــات واس ــة وفتوح ــة عظيم ــبات جهادي ــر مكتس ــهر أكتوب ــي ش ــت ف تحقق
ــة  ــد اشــتدت ضرام ــة. وق ــة للغاي ــا خســائر فادح ــل جراءه ــي والعمي ــدو األجنب ــد الع ــة، تكب ناجح
القتــال والمعــارك، وهــرب مئــات الجنــود تاركيــن صفــوف األعــداء وانضّمــوا مــع مــا فــي حوزتهــم 

ــل هــذه األحــداث: ــي تفصي ــن، وفيمــا يل ــى صفــوف المجاهدي مــن األســلحة إل

أفغانستان في شهر

،، ،،
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مــا يعتــرف بــه العــدّو مــن عــدد قتــاله ال يصــل عشــر معشــار 
ــة مــن الخســائر. ــى الســاحة األفغاني ــدور عل مــا ي

ووفــق التقاريــر الموثوقــة: قُتــل أميركــٌي يــوم األربعــاء 5 مــن 
أكتوبر شــرقي أفغانســتان.

وفــي 8 مــن الشــهر الحالــي أُصيــب 2 مــن المحتليــن إصابــة 
بليغــة باعتــراف األعــداء فــي واليــة ننجرهــار.

وفــي يــوم األربعــاء 19 مــن أكتوبــر، قُتــل 2 مــن األمريــكان، 
ــوف  ــل صف ــن داخ ــد م ــوم مجاه ــي هج ــرون ف ــرح 3 آخ وُج

ــش. الجي
ــكان  ــن األمري ــل 4 م ــر، قُت ــن أكتوب ــن 24 م ــوم االثني ــي ي وف
ــوة  ــكان بعب ــود األمري ــة للجن ــن دباب ــر المجاهدي ــراء تفجي ج

ــت. ــة خوس ــري بوالي ــة صب ــي مديري ــفة ف ناس
وبعــد يوميــن مــن هذه العمليــة، اســتهدف المجاهــدون األبطال 
المحتلّيــن فــي مديريــة باغــرام بواليــة بــروان، وتكبـّـد األعــداء 
جــراء ذلــك خســائر فادحــة، إال أنّهــم اعترفــوا بإصابــة جنديين 

. فقط

■ خسائر العمالء:
بتاريــخ 30 مــن أكتوبــر، أفــاد تقريــر أميركــي رســمي أن 
ــارك  ــالل المع ــي خ ــش األفغان ــا الجي ــي به ــي ُمن ــائر الت الخس
فــي هــذه الســنة )2016م( تفــوق تلــك التــي تكبدهــا فــي العــام 
2015م، فــي قتالــه للمجاهديــن منــذ انســحاب قــوات التحالــف 

ــام 2014م. أواخــر الع
وكان العــام 2015م موجعــاً بالنســبة للقــوات األفغانيــة التــي 
خســرت خمســة آالف قتيــل و15 ألــف جريــح، معظمهــم فــي 
المعــارك ضــد حركــة »طالبــان«، لكــن خســائر الســنة الحاليــة 
ســجلت مزيــداً مــن االرتفــاع: فمــن األول مــن ينايــر إلــى 19 
ــوات األمــن  ــل باإلجمــال 5523 عنصــراً مــن ق أغســطس، قُت
وفــق التقريــر الفصلــي لمكتــب المفتــش العــام إلعــادة إعمــار 

9665 جنديــاً،  أُصيــب  نفســها،  الفتــرة  وفــي  أفغانســتان. 
بحســب مــا أوضــح التقريــر.

وأعــرب قائــد قــوات »الحلــف األطلســي« فــي أفغانســتان 
الجنــرال األميركــي جــون نيكولســون عــن قلقــه المتزايــد 
تجــاه هــذه الخســائر الكبيــرة التــي يتلقاهــا الجنــود مــن قبــل 

المجاهديــن.
وليــس بوســعنا أن نذكــر جميــع الخســائر التــي تكبدهــا العــدو 

العميــل الجبــان، إال أننــا سنســلط الضــوء علــى أبرزهــا:
فــي يــوم اإلثنيــن، 3 مــن أكتوبــر ســقطت مديريــة نــاوه بواليــة 
هلمنــد بأيــدي المجاهديــن، كمــا قُتِــل قائــد أمــن مديريــة نــاوه 
جــراء هجــوم استشــهادي نفّــذه أحــد األبطــال االستشــهاديين، 
ــن  ــاء 11 م ــوم الثالث ــي ي ــل. وف ــى بالكام ــف المبن ــث نُس حي
ــل وأســر 230 مــن  ــاء عــن مقت ــادت وكاالت األنب ــر، أف أكتوب

العمــالء فــي هــذه الواليــة.
ــة  ــي الوالي ــرف وال ــر، اعت ــن أكتوب ــد 16 م ــوم األح ــي ي وف
ــد  ــن الغ ــة. وم ــي الوالي ــود ف ــن الجن ــل 50 م ــورة بمقت المذك
العــدو  قوافــل  علــى  شــديدة  هجمــات  المجاهــدون  شــن 
تــم  كمــا  آبــاد،  ودولــت  قرمقــل  منطقتــي  فــي  العســكرية 
اســتهداف قافلــة الجنــرال دوســتم العســكرية التــي كانــت فــي 
طريقهــا لمديريــة غورماتــش، حيــث ُدمــرت دبابتــان وســيارة 
ــة  ــتم، ونتيج ــيات دوس ــن مليش ــر م ــدد كبي ــل ع ــر، وقُت رينج
هجمــات المجاهديــن انقســمت قافلــة العــدو إلــى مجموعتيــن، 
فــرت إحداهــا باتجــاه غورماتــش، وهربــت باقــي المليشــيات 
ــي  ــة ف ــم اســتهدافهم ثاني ــث ت ــر جــان، حي باتجــاه ســوق أخت
منطقــة كنجــك وتــم تدميــر 3 دبابــات أخــرى وســيارة رينجــر 
ــر مــن  ــي عــدد كبي ــرة مــن األســلحة، ولق ــة كبي ــام كمي واغتن
ــادة مشــهورين، وهــم:  عناصــر العــدو مصرعهــم بينهــم 3 ق
)القائــد شــاه، القائــد ميرويــس، والقائــد مجيــد(، كمــا أصيــب 
فــي المعركــة قائــد أمــن مديريــة قيصــار )نظــام جــاو( بجــروح 
خطيــرة فــي هــذه المعركــة. ويحاصــر المجاهــدون حاليــاً قافلــة 
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ــن. ــا المنطقتي ــي كلت ــدو ف الع
ــد أمــن القــوات  ــل قائ ــر، قُت ــن 17 مــن أكتوب ــوم اإلثني وفــي ي

ــة بادغيــس. ــي والي الخاصــة ف

■ خسائر العدو المادية:
ــد العــدّو خــالل شــهر أكتوبــر خســائر ماليــة باهظــة،  لقــد تكبّ
وإن لــم تكــن ثمــة إحصائيــة دقيقــة تلقــي الضــوء على خســائر 
األعــداء الماليــة، إال أّن الهزائــم المتتاليــة ومــا خســره العــدّو 
خــالل هــذا الشــهر مــن الثكنــات والقواعــد بمــا فيهــا مــن 
ــة،  ــة والخفيف ــدات العســكرية واألســلحة الثقيل ــات والمع اآللي
ــئ  ــي هــرب منهــا؛ تنب ــات الت ــك بعــض القــرى والمديري وكذل
بحجــم الخســائر الضخمــة التــي تلقاهــا العــدو. حيــث اســتطاع 
المجاهــدون األبطــال أن يســقطوا مروحيــة لألعــداء فــي 2 مــن 
أكتوبــر فــي مديريــة شــاوليكوت بواليــة قندهــار. كمــا أســقط 
المجاهــدون مروحيــة لوجيســتية أخــرى فــي مديريــة بلخمــري 

بواليــة بغــالن.

■ القصف الصديق:
قصــف المحتلــون الجنــود العمــالء منــذ احتــالل البــالد مــرات 
ومــرات، وقتلــوا وجرحــوا منهــم العشــرات، ثــم قالــوا بــأّن هذا 
ــون  القصــف كان بالخطــأ. وعلــى هــذا الغــرار، قصــف المحتلّ
فــي غــّرة شــهر أكتوبــر الجنــود العمــالء فــي مديريــة باالبلــوك 
بواليــة فــراه مّمــا أدى لهــالك جنــدي وجــرح 5 آخريــن. وفــي 
يــوم األحــد 9 مــن أكتوبــر، قصــف المحتلــون الجنــود العمــالء 
فــي مديريــة نوبهــار فــي نفــس الواليــة المذكــورة مّمــا أودى 

بحيــاة جندييــن وجــرح 6 آخريــن. 

■ شرطة المرور في ميدان القتال:
العميــل،  العــدّو  تلقاهــا  التــي  النكــراء  المتتاليــة  الهزائــم 
أجبرتــه علــى أن يرســل شــرطة المــرور بكابــول فــي 13 
مــن أكتوبــر إلــى مياديــن القتــال والنضــال فــي واليــة هلمنــد. 
وهــذا إن دّل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى نفــاد قــدرات العــدّو 
ــي شــتى  ــرة ف ــرة الدائ ــارك األخي ــي المع ــه ف وتحطــم معنويات

ــالد. ــاع الب بق

■ االنضمام لصفوف المجاهدين:
مكتســبات المجاهديــن المتتاليــة والفتوحــات اليوميــة فــي 
المناطــق المختلفــة فــي البــالد، والجهــود اليوميــة المســتمرة 
للجنــة الدعــوة واإلرشــاد فــي اإلدارات المختلفــة أثمــرت وأّدت 
ــوف  ــش لصف ــرطة والجي ــن الش ــر م ــدد كبي ــام ع ــى انضم إل
المجاهديــن. ووفــق التقاريــر الموثوقــة، انضــّم زهــاء 1048 
ــة خــالل شــهر  ــي اإلدارات المختلف ــود وموظف ــاً مــن جن جندي
أكتوبــر لصفــوف اإلمــارة اإلســالمية. ومــن أراد تفصيــل ذلــك، 
فليراجــع التقريــر الخــاص بهــذا الصــدد والــذي نشــره موقــع 

اإلمــارة اإلســالمية.
ففــي يــوم الجمعــة 6 مــن أكتوبــر، التحــق 7 مــن جنــود 
الجيــش فــي مديريــة بغــالن مركــزي –بأســلحتهم وعتادهــم– 
ــرطة  ــن الش ــّم 80 م ــد، انض ــي الغ ــن. وف ــوف المجاهدي بصف
بمــا فيهــم قائدهــم فــي مديريــة بــاال مرغــاب بواليــة بادغيــس 

ــن.  ــى المجاهدي إل
بيــن  تــدور  كانــت محادثــات خاصــة  فتــرة طويلــة  ومنــذ 
مســؤولي اإلمــارة اإلســالمية وقــادة جنــود العــدّو فــي الثكنــة 
العســكرية الـــ 7 والمقــر العســكري الكبيــر بجانــب الثكنــة 
فــي منطقــة هاشــم خــان بســاحة درويشــان نــاوه فــي مدينــة 
الجيــش  وجنــود  قــادة  أدرك  محادثــات  وبعــد  ترينكــوت، 
ــة  ــر الثكن ــن تحري ــدون م ــن المجاه ــق؛ وتمك ــي الحقائ األفغان
قتــال،  أو  مناوشــة  دون  مــن  بالكامــل  العســكري  والمقــر 
واستســلم قائــد الثكنــة العميــد محمــد إســماعيل وقائــد المقــر 
العســكري رفيــق هللا ومســاعده و43 مــن جنودهــم، وســلّموا 
ــدون  ــر، واســتقبلهم المجاه ــن األســلحة والذخائ ــم م ــا معه م

ــاراً. ــتقباالً ح اس
ــة  ــارة اإلســالمية ثكن ــدوا اإلم ــر حــرر مجاه ــي ســياق آخ وف
عســكرية ومقــراً عســكرياً، وســلّم 42 مــن الجيــش األفغانــي 
أنفســهم لإلمــارة، بينهــم قائــد فــي الجيــش، فــي نفــس الواليــة 

المذكــورة.

■ فرار الجنود العمالء:
العميلــة  كابــول  إدارة  مســؤولوا  كبــار  اعتــرف  وأخيــراً 
بــأّن معنويــات الجيــش العميــل قــد  بالحقيقــة، واعترفــوا 
انهــارت، وأنهــم ال يســتطيعون أن يصمــدوا أمــام ضربــات 
المجاهديــن األبطــال، وكلّمــا بــدأ المجاهــدون بالعمليــة؛ هــرب 
ــة  ــود أو أي ــال صم ــرار، ب ــادق والذوا بالف ــن الخن ــالء م العم

مقاومــة تذكــر.
وال ينحصــر هــروب العمــالء مــن ميــدان القتــال فحســب؛ بــل 
ــر،  ــن أكتوب ــي 6 م ــرت ف ــي نُش ــة الت ــر الموثوق ــد التقاري تفي
ــى  ــن ســافروا إل ــود األفغــان الذي بهــروب العشــرات مــن الجن
البــالد األروبيــة للتدريــب أو للســياحة، حيــث لــم يعــودوا ثانيــة 

إلــى الوطــن.

■ هروب المحتلين:
ــى اآلن،  ــن وإل ــذ عامي ــن من ــى مسلســل هــروب المحتلي يتوال
وقــد كان مــن المفتــرض أن تغــادر جميــع قــوات االحتــالل 
المحتليــن  أّن  إال  2015م،  العــام  نهايــة  فــي  أفغانســتان 
مــرة  وعــادوا  ومواثيقهــم  عهودهــم  نقضــوا  األمريكييــن 
أخــرى إلــى مياديــن القتــال. وضمــن سلســلة هــروب المحتليــن 
مــن البــالد، أعلــن رئيــس وزراء بلغاريــا يــوم اإلثنيــن 3 مــن 
أكتوبــر، بأنهــم ســيخرجون جنودهــم مــن أفغانســتان فــي 
أقــرب وقــت ممكــن، نظــراً إلــى فشــلهم فــي إيجــاد حــل مناســب 

ــل. ــر بروكس ــي مؤتم ــاكلها ف ــتان ومش ــا أفغانس لقضاي
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■ العمليات العمرية الربيعية:
بــدأت العمليــات العمريــة بشــدة المجاهديــن وعزمهــم المتيــن 
ومعنوياتهــم المرتفعــة، وكان لهــا مكتســبات كبيــرة منقطعــة 
ــدون  ــه. واســتطاع المجاه ــدّو وأرعب ــك الع ــا أرب ــر، مّم النظي
األبطــال خــالل هــذا الشــهر أن يبســطوا ســيطرتهم علــى 
مئــات  يغنمــوا  وأن  المحصنــة،  وقواعــده  العــدو  ثكنــات 
الدبابــات والعربــات والســيارات مــن العــدّو. وفيمــا يلــي نأتــي 

ــداث: ــرز األح ــى أب عل
ــر، أســقط المجاهــدون األبطــال  ــوم األحــد 2 مــن أكتوب ــي ي ف
ــار.  ــة قنده ــة شــاوليكوت بوالي ــي مديري ــة لألعــداء ف مروحي
وفــي اليــوم ذاتــه اســتهدف المجاهــدون مبنــى مديريــة نوبهــار 
ــك خســائر باهظــة  ــد األعــداء جــراء ذل ــول، وتكبّ ــة زاب بوالي

ــكات. ــي األرواح والممتل ف
وبعــد يــوم مــن هــذه العمليــات البطوليــة، وّســع المجاهــدون 
دائــرة عملياتهــم علــى مركــز واليــة قنــدوز حتــى اســتطاعوا 
أن يصلــوا إلــى مفتــرق الطــرق الرئيســي فــي قلــب المدينــة، 

والمعــارك ال تــزال جاريــة فــي أطــراف البلــد وضواحيــه.
وفــي يــوم الجمعــة 7 مــن أكتوبــر، اســتهدف المجاهــدون 
قنــدوز،  فــي  لألعــداء  كبيــرة  لوجيســتية  قافلــة  األبطــال 
وأحرقــوا جــراء ذلــك العشــرات مــن الشــاحنات بمــا فيهــا مــن 

اللوجســتية. المســاعدات 
وفــي يــوم اإلثنيــن، 3 مــن أكتوبــر ســقطت مديرية نــاوه بوالية 
هلمنــد بأيــدي المجاهديــن، كمــا قُتــل قائــد أمــن مديريــة نــاوه 
جــراء هجــوم استشــهادي نفّــذه أحــد األبطــال االستشــهاديين، 

ونُســف المبنــى بالكامــل.
وفــي يــوم الثالثــاء 11 مــن أكتوبــر أفــادت وكاالت األنبــاء عــن 

مقتــل وأســر 230 مــن العمــالء فــي هــذه الواليــة.
ــدي  ــة بأي ــرة الرابع ــة خانشــين للم ــد ســقطت مديري ومــن الغ

ــن. المجاهدي
وفــي يــوم الخميــس 6 مــن أكتوبــر، شــهدت مدينــة بلخمــري 

ــن  ــالمية وبي ــارة اإلس ــدي اإلم ــن مجاه ــة بي ــتباكات عنيف اش
الجنــود العمــالء. وبعــد يــوم، هاجــم المجاهــدون األبطــال 
ــراً عســكرياً  ــدوا مق ــم فق ــدّو بأنّه ــرف الع ــراه، واعت ــة ف مدين
لهــم فــي هــذه الهجمــات، وقُتــل مــا ال يقــل عــن 20 مــن 

جنودهــم.
وفــي يــوم األحــد 9 مــن أكتوبــر، أســقط المجاهــدون األبطــال 
مروحيــة أخــرى لألعــداء كانــت فــي طريقها إللقاء مســاعداتها 

اللوجيســتية علــى الجنــود المحاصريــن فــي مدينــة بلخمــري.
وفــي يــوم اإلثنيــن 10 مــن أكتوبــر، دخــل المجاهــدون مدينــة 
لشــكرجاه فاتحيــن مهلليــن مكبريــن. ومــن الغــد اســتطاع 
أبطــال اإلمــارة اإلســالمية أن يفتحــوا مديريــة غورماتــش 

ــل. بالكام
وفــي يــوم األحــد 23 مــن أكتوبــر، شــّن المجاهــدون األبطــال 
هجومــاً واســعاً علــى مديريــة تشــوره بواليــة أروزجــان، 
ــارة اإلســالمية  ــدي اإلم ــن مجاه ــة بي ودارت اشــتباكات عنيف
 35 المجاهــدون أن يفتحــوا  العمــالء، فاســتطاع  والجنــود 

ــكرية. ــة عس ــكرياً وثكن ــراً عس مق
ــالمية  ــارة اإلس ــدوا اإلم ــن مجاه ــر، تمّك ــن أكتوب ــي 25 م وف
مــن اســتهداف أكبــر قاعــدة أمريكيــة فــي أفغانســتان » قاعــدة 
باغــرام الجويــة« بعمليــة استشــهادية، وقــد نفــذ العمليــة 
ــوم الســبت،  ــاح ي ــي صب ــي( ف ــد بروان ــظ محم ــد )حاف المجاه
مســتهدفاً عــدداً كبيــراً مــن الجنــود األمريــكان فــي صالــة 

ــرام.  ــدة باغ ــي وســط قاع ــن ف التماري
ــارة،  ــم اإلم ــدث باس ــا المتح ــي ذكره ــات الت ــب المعلوم وحس
فقــد اســتطاع االستشــهادي )حافــظ( -تقبلــه هللا- إدخــال المــواد 
المتفجــرة منــذ فتــرة طويلــة إلــى القاعــدة منتظــراً تنفيــذ 
العمليــة وســط تجمــع للعــدو األمريكــي. قُتــل فــي هــذه العمليــة 
ــدي، ووصــل  ــط وجن ــن ضاب ــاً مــا بي ــة وعشــرون أمريكي ثالث
عــدد الجرحــى إلــى أربعــة وأربعيــن، إضافــة إلــى مقتــل عــدد 
ــدة  ــذه القاع ــي ه ــكان ف ــون األمري ــن يخدم ــة الذي ــن الخون م

ــة. الصليبي
وقــد تــم اإلعــداد لهــذه العمليــة منــذ أربعــة أشــهر، وتــم 
ــل  ــاح بفض ــت بالنج ــى تكلل ــاص حت ــك خ ــا بتكتي ــط له التخطي
ــة  ــة قاصم ــة ضرب ــذه العملي ــد ه ــن: تع ــب مراقبي هللا. وبحس
لألمريــكان؛ فقــد اخترقــت اإلمــارة اإلســالمية أكبــر قواعدهــم، 
لــم تكــن فــي  النوعيــة بطريقــة  العمليــة  لتفاجأهــم بهــذه 

الحســبان.

■ استخدام المجاهدين الطائرات بدون طّيار:
لإلمــارة  اإلعالمــي  الجنــاح  نشــر  أكتوبــر،  مــن   22 فــي 
اإلســالمية إصــداراً نوعيــاً، اســتخدمت فيــه طائــرة بــدون 
طيّــار للتصويــر ألول مــرة. وكان العمــالء يــرون ذلــك حلمــاً، 
إال أن رجــال اإلمــارة اإلســالمية الذيــن ال يّدخــرون جهــداً 
ــر  ــذا األم ــم ه ــة، كان له ــة والجهادي ــم القتالي ــر قدراته لتطوي
هدفــاً قريــب المنــال، فقــد أعــّدوا واســتعّدوا إلنجــازه، وعندمــا 
الــذي  الهجــوم االستشــهادي  حلّقــت طائرتهــم، وصــّورت 
اســتهدف مقــّر قيــادة أمــن مديريــة نــاوه بواليــة هلمنــد، هــّز 
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ــن. ــوب المنافقي ــن وقل ــروت المعتدي ــر جب ــذا التصوي ه
ــذي صــوروه  ــع ال ــم الرائ ــا نشــر المجاهــدون إصداره وبعدم
بطائــرة بــدون طيــار –ولــم يكــن هــذا التصعيــد النوعــي ســوى 
خيــاراً اســتراتيجياً للدفــاع عــن الحقــوق وتحريــر الوطــن 
التخبّــط واالرتبــاك  الحبيــب مــن براثــن االحتــالل– ظهــر 
ــه،  ــي وســائل إعالم ــل، الســيما ف ــدّو العمي ــدى الع والفشــل ل
فارتبكــوا وارتعــدوا ينــذرون ويحــّذرون فــي اإلعــالم مــن 
ــن، وتطــّور أســلحتهم وإمكاناتهــم. ــدرات المجاهدي تصاعــد ق

■ ارتفاع وتيرة قصف االحتالل:
ــو:  ــرز ســؤال، وه ــن، يب ــرة قصــف المحتلي ــاع وتي ــع ارتف م

ــرة؟ ــة األخي ــي اآلون ــكان ف ــارات األمري ــتدت غ ــاذا اش لم
النهــار،  رابعــة  فــي  الشــمس  وضــوح  واضــح  الجــواب 
فاألمريــكان عندمــا رأوا جنودهــم يُقتلــون بأيــدي المجاهديــن 
والثكنــات  القواعــد  مــن  ويفــرون  يهربــون  أو  األبطــال 
ــا رأوا  ــة، وعندم ــون وراء المناطــق اآلمن ــات ويلهث والمديري
كثــرة هــروب جنودهــم العمــالء من مراكزهــم؛ كثّفــوا الغارات. 
ومــا يزيــد الطيــن بلــة هــو طلــب اإلدارة العميلــة المتكــرر مــن 
ــف  ــون بقص ــدأ المحتل ــة، فب ــارات الجوي ــف الغ ــياد تكثي األس
ــا بهجمــات المحتليــن الكثيفــة فــي  عشــوائي عنيــف مــا ذّكرن
ــال  ــري ط ــى أن القصــف البرب ــالل أفغانســتان، حت ــة احت بداي

ــة. ــائر فادح ــم خس ــالء وكبّده ــود العم الجن
ــاحق  ــار س ــة انهي ــي بداي ــي يعن ــف األمريك ــراوة القص إن ض
صــراع  انتهــاء  وقــرب  لــه،  محقــق  وانهــزام  لالحتــالل، 
حاســم بيــن الحــق والباطــل. وهــو يصــّور هزيمــة األمريــكان 
وفظائعهــم، وفــي نفــس الوقــت يصــّور حــال المضطهديــن 
ــاء  ــد األبن ــى ي ــح عل ــم الذبي ــتقالل وطنه ــون اس ــن يروم الذي
ــى  ــوا أوراحهــم عل ــن وضع ــارة اإلســالمية الذي ــارى لإلم الغي

أكفهــم ومضــوا يقارعــون الصليــب بالغالــي والنفيــس.
نفــذ  أكتوبــر،  مــن   27 فــي  نُشــر  الــذي  التقريــر  ووفــق 
المحتلــون خــالل الشــهرين الماضييــن زهــاء 700 غــارة 

أفغانســتان. فــي  جويــة 

■ الضحايا من الشعب:
لقــد اســتهدف االحتــالل شــعبنا المضطهــد منــذ أول يــوم احتــل 
ــخ  ــارة بالصواري ــارة بالقصــف العشــوائي وت ــالد، فت ــه الب في
وحينــاً آخــر بالنيــران المباشــرة وغيــر المباشــرة، فقتــل منهــم 
ــه  ــم مســتمرة. كمــا أن ــل، وجــرح مــن جــرح، والجرائ مــن قت

أســرف باعتقــال األبريــاء وزّج بهــم فــي الســجون.
وســنلقي فيمــا يلــي الضــوء علــى أبــرز تلــك الحــوادث، ومــن 
أراد تفصيــل ذلــك فليراجــع تقريــر موقــع اإلمــارة اإلســالمية.

فــي 5 مــن أكتوبــر، قــام المحتلــون بقصــف المدنييــن العــزل 
فــي قريــة بقنــدوز، ممــا أســفر عــن تدميــر 50 منــزالً للمدنييــن 
ومقتــل وجــرح عشــرات المواطنيــن األبريــاء مــن النســاء 
واألطفــال والشــيوخ. وبعــد يــوم، قتــل المحتلــون 4 إخــوة فــي 

مديريــة كامــه بواليــة ننجرهــار فــي مداهمــة ليليــة.

ــة  ــي والي ــي ف ــل صحف ــر، قُت ــن أكتوب ــوم األحــد 16 م ــي ي وف
زابــول، وقالــت بعــض المؤسســات الصحفيــة بــأّن إدارة األمــن 
العميلــة هــي مــن قتلــت هــذا الصحفــي. وبعــد يوميــن مــن هــذه 
ــة  ــة، ُضــرب طالــب جامعــي فــي مديريــة زرمــت بوالي الحادث
ــد القــوات الخاصــة وجــرح جرحــاً شــديداً  ــا مــن قبــل قائ بكتي

أثنــاء التعذيــب.
وفــي يــوم األربعــاء 19 مــن أكتوبــر، قــام قائٌد للجيــش بجريمة 
نكــراء، حيــث دخــل أحــد صفــوف المــدارس االبتدائيــة وقــام 
بنــزع مالبــس تلميــذ أمــام معلميــه وزمالئــه فــي الصــف، وقــد 

أدت هــذه الجريمــة الشــنيعة إلــى إغــالق تلــك المدرســة.
 وفــي يــوم الجمعــة 28 مــن أكتوبــر، قــام قائــد أمــن مديريــة 
قــره بــاغ بواليــة غزنــي بقتــل تلميذيــن مــن إحــدى المــدارس، 
ــي  ــة ف ــزرة رهيب ــون مج ــب األمريكي ــه ارتك ــوم ذات ــي الي وف
منطقــة درويشــان بواليــة روزجــان، وكذلــك اقترفــوا مجــزرة 
مماثلــة فــي مديريــة شــيرزادو بواليــة ننجرهــار، حيــث قتــل 

وجــرح فيهــا 70 مدنيــاً.

■ تحطيم الرقم القياسي في الفساد:
إّن أفغانســتان تحتــّل منــذ ســنوات المرتبــة الثالثــة وحينــاً 

المرتبــة الرابعــة فــي الفســاد. وقــال بعــض المحلليــن أن فســاد 
ــي  ــة هــي ف ــكا؛ ألّن اإلدارة األفغاني أفغانســتان ســيفضح أمري
ــى  ــكان إل ــعی األمري ــذا سيس ــكان. وله ــب لألمري ــة ذن الحقيق
محــو هــذا العــار عــن جبيــن أذنابهــم بالتدريــج، فعلــی األقــل 
ــی عــام  ــی الدرجــة الخامســة والسادســة حت ســيخفضونها إل
۲٠۱٦ إلــی ۲٠۱۷، إال أن إحصائيــة عــام ۲٠۱٦ تبــدي 

ــة الفســاد. ــی رأس قائم ــا عل بأنه
تراقــب  التــي  )المؤسســة  إحصائيــة مؤسســة ســيجار  إّن 
مســاعدات أمريــكا ألفغانســتان( تــری بــأّن اإلدارة العميلــة 
هــي أفســد الحكومــات علــی اإلطــالق، وأنهــا خائنــة وتنقــض 

العهــود والمواثيــق.
وصّرحــت مؤسســة ســيجار بــأّن األمريــكان لــم يســتطيعوا أن 
يوقفــوا الفســاد، بــل لــم يســتطيعوا أن يقضــوا علــی الفوضــی 

ومصيــر الشــعب المتــأزم.
ــن  ــيجار( ع ــة س ــس مؤسس ــابكو )رئي ــان س ــرب ج ــد أع وق
قلقــه المتزايــد قبــل أيــام فــي المؤتمــر العالمــي للســالم الــذي 
انعقــد فــي واشــنطن حيــال األوضــاع الحرجــة الراهنــة، وقــال: 
إّن أمريــكا واألمــم المتحــدة لــم يســتطيعوا أن يفرضــوا األمــن 
ــة  ــكا الخاطئ ــل إّن سياســات أمري والهــدوء فــي أفغانســتان، ب
ــك،  ــی ذل ــالوة عل ــا. وع ــالد وتنميته ــود الب ــال صع ــلبت آم س
فالفســاد المستشــري فــي هيــكل هــذه اإلدارة العميلــة وتضييــع 

القوانيــن العامــة يزيــد مــن متاعــب الشــعب ومعاناتــه.
_____________

المصــادر: )المواقــع اإلخباريــة المحليــة، التقاريــر الشــهرية 
ــر  ــة الدعــوة واإلرشــاد فــي اإلمــارة اإلســالمية، والتقري للجن
ــارة،  ــع اإلم ــي موق ــور ف ــعب المنش ــا الش ــص لضحاي المخص

وأهــم أحــداث األســبوع(.



مجلة الصمود  -  العدد 129     |     ربيع األول 1438هـ  -  ديسمبر 2016م 26

ــي  ــاح اإلعالم ــده الجن ــذي أوج ــوم" ال ــة الي ــود "كلم إّن عم
لإلمــارة اإلســالمية، ودّشــنوه علــى موقــع اإلمــارة اإلســالمية 
وموقــع مجلــة الصمــود، يتحــف القــارئ المســلم بــأروع 
ــع  ــداث والوقائ ــن األح ــة م ــاحة األفغاني ــى الس ــدث عل ــا يح م
المســتجدة، وأبهــر االنتصــارات والمتكســبات التــي يكتســبها 
المجاهــدون األبطــال، فــال غضاضــة فــي أن نمــّر مــروراً 

ــة. ــام الخالي ــي األي ــا ف ــا جــاء فيه ــى أهــم م ــراً عل عاب

نبــدأ بعنــوان ماتــع، أّخــاذ، تيّمنــاً بالفتــح المبيــن الــذي وعــده 
هللا -ســبحانه وتعالــى- المؤمنيــن، فآحــاد شــعبنا المكلــوم 
ــون الفــرص واللحظــات حتــى يــروا بــأم أعينهــم نصــر  يتحيّن
هللا -ســبحانه وتعالــى- الــذي وعدهــم، ففــي عنــوان "فعســى 
هللا أن يأتــي بالفتــح.." اُفتتحــت الكلمــة باآليــة المبشــرة التــي 
ــي  ــَن فِ ــَرى الَِّذي ــة: )فَتَ ــن النشــاط والحيوي ــي المؤمني ــدّب ف ت
ــا  قُلُوبِِهــْم َمــَرٌض يَُســاِرُعوَن فِيِهــْم يَقُولُــوَن نَْخَشــى أَْن تُِصيبَنَ
ُ أَْن يَأْتـِـَي بِاْلفَْتــِح أَْو أَْمــٍر ِمــْن ِعْنــِدِه فَيُْصبُِحــوا  َدائـِـَرةٌ فََعَســى هللاَّ

ــِهْم نَاِدِميــَن ﴿۵۲﴾(. ــي أَْنفُِس وا فِ ــا أََســرُّ ــى َم َعلَ
ــَرضٌ {  أي :  شــك ونفــاق، وضعف  } فَتـَـَرى الَِّذيــَن فـِـي قُلُوبِِهــم مَّ
إيمــان، يقولــون :  إن تولينــا إياهــم للحاجــة، فإننــا  } نَْخَشــى أَن 
تُِصيبَنَــا َدائِــَرةٌ {  أي :  تكــون الدائــرة لليهــود والنصــارى، فــإذا 
كانــت الدائــرة لهــم، فــإذا لنــا معهــم يــد يكافؤننــا عنهــا، وهــذا 
ســوء ظــن منهــم باإلســالم، قــال تعالــى ـ راداً لظنهــم الســيءـ 
ــالم  ــه اإلس ــز هللا ب ــذي يع ــحِ {  ال ــَي بِاْلفَْت ُ أَن يَأْتِ ــى هللاَّ :   } فََعَس
علــى اليهــود والنصــارى، ويقهرهــم المســلمون  } أَْو أَْمــٍر ِمــْن 
ِعنــِدهِ {  ييــأس بــه المنافقــون مــن ظفــر الكافريــن مــن اليهــود 
ــي  ــروا  } فِ وا {  أي :  أضم ــرُّ ــا أََس ــى َم ــوا َعلَ ــم  } فَيُْصبُِح وغيره
أَنفُِســِهْم نَاِدِميــنَ {  علــى مــا كان منهــم وضرهــم بــال نفــع حصل 
لهــم، فحصــل الفتــح الــذي نصــر هللا بــه اإلســالم والمســلمين، 

وأذل بــه الكفــر والكافريــن، فندمــوا وحصــل لهــم مــن الغــم مــا 
هللا بــه عليــم .  ) تفســير الســعدي(.

ثــم أشــير بعــد تفســير هــذه اآليــة مباشــرة إلــى موقــف بطولــي 
ألميــر المؤمنيــن المــال محمــد عمــر مجاهــد -رحمــه هللا- 
حيــث ســأله صحفــي بعــد انســحاب المجاهديــن إثــر القصــف 
ــم أن تقاومــوا؛  ــف يمكنك ــى أفغانســتان: اآلن كي الوحشــي عل

ــراً مــن المناطــق؟ ــم كثي ألنكــم فقدت
فقــال أميــر المؤمنيــن -رحمــه هللا تعالــى- فــي جوابــه: ال 
تهمنــا المســافة والمناطــق كــم تكــون بأيدينــا، فهــذا لنــا جهــاد، 
ــداً  ــن كان مجاه ــه، وم ــد ب ــاد ونعتق ــن بالجه ــي أن نؤم وينبغ
حقــاً، ال يُحــرم مــن الصفــات العاليــة والســمات الشــامخة، 
ــةً  ــن ثاني ــدي المجاهدي ــة بأي ــق مفتوح ــذه المناط ــترون ه فس

ــام. ــي هــذه األي ــا أنهــم يفقدونهــا ف كم
ــذاك  ــن -رحمــه هللا- غامضــة آن ــر المؤمني ــات أمي ــت كلم فكان
ــم يكــن يتصــور أحــد  ــاس البســطاء، ول ــي وســائر الن للصحف
بــأن يرفعــوا رأســهم أمــام األمريــكان مــرة أخــرى، ومــن 
هنــا انضــّم كثيــر مــن ضعفــاء اإليمــان والعقيــدة إلــى صفــوف 
األمريــكان والمحتليــن ألجــل دوالرات بخســة معــدودة أو خوفاً 
وهلعــاً منهــم. ونســوا بأنــه ال يجــوز أن يتلــّوث العــرض ببيــع 
الوطــن والضميــر واإليمــان إلــى المحتليــن، وهــؤالء حيــارى 
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ــوا  ــيطانية، ونس ــم الش ــم وأهدافه ــبيل أهوائه ــي س ــن ف تائهي
ــح. ــق الســليم الصحي الطري

وســوف يأتــي ذلــك العهــد الــذي بشــر هللا بــه عبــاده فيمنحهــم 
وســنرى  بالفتــح..(،  يأتــي  أن  هللا  فعســى   ( الفتوحــات 
ــى ســوءاتهم،  ــن عل ــدم عمــالء المحتلي ــاً إن شــاء هللا ن جميع
وســيلقون الــذل العــار، ولكنهــم اآلن بإمكانهــم أن يتركــوا 
صفــوف األعــداء والكفــار المحتليــن ويتوبــوا توبــة نصوحــاً 
كــي ينقذهــم هللا -ســبحانه وتعالــى- مــن خــزي الدنيــا وعــذاب 
اآلخــرة، والمجاهــدون ســيعاملونهم معاملــة حســنة إن شــاء 

هللا.
ونــرى فــي هــذه األيــام بشــائر النصــر تُــزف إلــى األمــة 
شــماالً  الحبيبــة،  أفغانســتان  بقــاع  شــتى  مــن  اإلســالمية 
وجنوبــاً، شــرقاً وغربــاً، وبعــض الواليــات كـــ قنــدوز وهلمنــد 
وأروزجــان وفــراه وفاريــاب وبغــالن وزابــول وبكتيــا ولوجــر 
و... فيهــا الفتوحــات واالنتصــارات تجــري علــى قــدم وســاق، 
يفتحــوا منهــا مناطــق واســعة  أن  المجاهــدون  واســتطاع 
ــى اللحظــة،  ــة جــداً، واالنتصــارات مســتمرة حت بخســائر قليل
فــي األرواح والممتلــكات،  فادحــة  والعــدّو خســر خســائر 
ــن  ــروا م ــالء وليعتب ــظ العم ــوده، فليتع ــن جن ــد اآلالف م وفق
ــن  ــائل المحتلي ــأّن وس ــوا ب ــة، وليعلم ــاع المزري ــذه األوض ه
المتطــورة ال تغنــي عنهــم مــن هللا شــيئاً، وال تنجيهــم مــن 
الهزيمــة والخــزي والشــنار؛ ألن هــذا وعــد هللا بأنــه هــو 

ــاً. ــب دائم الغال

ثــّم تــزف لنــا )كلمــة اليــوم( خبــراً يثلــج صــدور قــوم مؤمنيــن 
ــوان: )هــالك  ــذي جــاء بعن ــة وال ــا اليومي ــي أحــد مواضيعه ف

12 جنديــاً أمريكيــاً فــي ليلــة واحــدة(.
تســتند هــذه الكلمــة إلــى التقاريــر الموثــوق بهــا، حيــث 
ــن  ــراً م ــدداً كبي ــن االستشــهاديين ع ــد المجاهدي اســتهدف أح
الجنــود األمريــكان علــى بوابــة مطــار باغــرام الجــوي بســيارة 
مفخخــة، فنــال مــا كان يتمنــى،  حاصــداً أرواح 12 أمريكيــاً، 
كمــا قــد ُجــرح أيضــاً عــدد كبيــٌر منهــم فــي هــذه الغــزوة 

ــان. ــرت دبابت ــة ودّم المبارك
ــام المطــار الجــوي  ثــم اســتهدف المجاهــدون األبطــال بعــد أي
بالصواريــخ، فأصــاب أحــد الصواريــخ خيمــة كان الجنــود 
يتــرددون فيهــا، ووفــق التقاريــر الموثــوق بهــا، فــإّن 4 جنــود 

ــوا جراءهــا، وجــرح آخــرون. ــن قتل أمريكيي
ــدو باســتهداف أعــداء  ــوف الع ــدي متســلل لصف ــام جن ــا ق كم
المطــاف  نهايــة  وفــي  قتلــى،  منهــم   4 فــأردى  اإلســالم، 

استشــهد بتبــادل النيــران معهــم.
ــي  ــن ف ــة واســتهداف المحتلي ــات البطولي ــذه الهجم ــي ه وتأت
حيــن أّن جنــراالت البنتاغــون قــد ظنّــوا بــأّن الجنــود األفغــان 
قــد صــاروا دروعــاً لألمريــكان، وليــس بإمــكان المجاهديــن أن 

يصلــوا إليهــم أو يؤذوهــم.

ــم  ــن وأذنابه ــداء المحتلي ــإن األع ــان ف ــل للعي ــو ماث ــا ه وكم
العمــالء ال يألــون جهــداً فــي الكيــد الجديــد والمكــر البغيــض، 
فنراهــم كل يــوم يتفنــون فــي الحيل والدســائس حتــى يصطادوا 

ــة هــي إشــعال  ــم الفتّاك ــر، وإحــدى مؤامراته ــاء العك ــي الم ف
الفتنــة الطائفيــة وإســعار لظاهــا بيــن الشــعب األفغانــي، وهــذا 
ــرب  ــوان: )الح ــاءت بعن ــي ج ــة الت ــي الكلم ــه ف ــير إلي ــا أش م

ــرة(. ــة مؤامــرة األعــداء الخطي الطائفي
ففــي يومــي 10 و11 مــن محــرم الحــرام، نُفّــذ هجومــان 
علــى زّوار شــيعة فــي كابــل وبلــخ، وقُتِــل وُجــِرح جــراء ذلــك 
ــام  ــادرت للقي ــة ب ــم أو جماع ــن، وأي تنظي عشــرات المواطني
بهــذه العمليــات فإنهــا مــا أحســنت الصنيــع، وهــذا يثيــر أســفنا 
البالــغ؛ ألّن معظــم ضحايــا هــذه الهجمــات قــد يكــون مــن 

ــد. ــي المجاه الشــعب األفغان
وإّن الشــعب األفغانــي ســواء مــن أهــل الســنة أو الشــيعة 
عاشــوا قرونــاً طويلــة بجانــب بعضهــم البعــض، وكانــوا فــي 
ــوا  ــي قاتل ــزو األمريك ــان الغ ــى إبّ ــاً، وحت الرخــاء والشــّدة مع
)أي الســنة والشــيعة( المحتليــن المعتديــن، واآلن أيضــاً هــم 
ــن، وإْن كان  ــد المحتلي ــن ض ــوف المجاهدي ــي صف ــون ف يقاتل
رؤســاؤهم وزعماؤهــم ذيــول لألمريــكان، إال أن أهــل باميــان 
ودايكنــدي والمواطنــون مــن الهــزارة اآلخــرون يســاندون 
المجاهديــن فــي مهمتهــم الجهاديــة ضــد المحتليــن والقــوات 

ــة. الحكومي
المحتلــون يريــدون أن يشــعلوا جحيــم الفتنــة بيــن الســنة 
فــي  الطائفيــة  الفتنــة  نــار  تلتهــب  أن  ويبغــون  والشــيعة 
أفغانســتان كــي يســتغلوا هــذه الفرصــة الذهبيــة لتحقيــق 
أهدافهــم المشــؤومة. وقبــل مجــيء االحتــالل، لــم تكــن هنــاك 
ــى مــزارات الشــيعة ومســاجدهم، وكلهــا وجــدت  هجمــات عل
ــزار  ــى م ــوم عل ــي ألفغانســتان، فالهج ــالل األمريك ــد االحت بع
أبــو الفضــل )الــذي حــدث قبــل ســنوات( والهجمــات الجاريــة 
علــى الــزوار الشــيعة فــي عاشــوراء إنمــا هــي مؤامــرات 
ــي. ــعب األفغان ــن الش ــالف بي ــقاق والخ ــاد الش ــداء إليج لألع

ــرأ أيضــاً مــدى تعمــق النظــر لرجــال اإلمــارة اإلســالمية  ونق
واتعاظهــم بّمــا يجــري حولهــم، ومــا يريــد األعــداء ويتمنونــه 
هــو أن يقــع رجــال اإلمــارة اإلســالمية فــي الفــّخ الــذي وقــع 
فيــه اآلخــرون، وهــذا مــا أشــير إليــه: )فالذيــن اقترفــوا هــذه 
ــيعة  ــنة والش ــن الس ــالف بي ــة الخ ــعون ألرضي ــات يس الهجم
فــي أفغانســتان، أال فليعلمــوا أّن منافــع هــذه الهجمــات تعــود 
ــعب  ــو الش ــه نح ــرر يوج ــن، والض ــلمين األصليي ــداء مس ألع

ــي. األفغان
ــيعة  ــنة والش ــن الس ــالف بي ــن زرع الخ ــن م ــدف المحتلي وه
إنمــا هــو ألجــل أن يقاتــل هــؤالء فيمــا بينهــم ويبقــى ظــل 
االحتــالل المشــؤوم لألبــد علــى أفغانســتان، ويوســعوا دائــرة 
تواجدهــم فــي أفغانســتان، ويســتفيدوا مــن أفغانســتان كخنــدق 
ــي  ــتراتيجية ف ــاتهم االس ــة سياس ــن ناحي ــتفيدوا م ــم، فيس له

ــة أخــرى يســتهدفوا منافســيهم. ــن ناحي ــة وم المنطق
عبــرة  والدمويــة  المأســاوية  األوســط  الشــرق  فأوضــاع 
الســنة  المحتلــون  أوقــع  كيــف  بأعيننــا  فنــرى  للجميــع، 
والشــيعة فــي حــرب طائفيــة طويلــة المــدى ال ناقــة لهــم فيهــا 
وال جمــل وهــم يشــاهدونهم كيــف أنهــم يتقاتلــون، فعلــى 
األفغــان أن يمعنــوا النظــر فــي هــذه المؤامــرات وال يســمحوا 
لألعــداء أن يشــعلوا فتيــل الحــرب فــي أفغانســتان كمــا فعلــوا 
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فــي العــراق وســوريا واليمــن مــن حــروب طائفيــة وعصبيــة(.

وفــي ظــل تصاعــد قــدرات المجاهديــن وانتصاراتهــم الباهــرة، 
ــر المجاهــدون بأســباب النصــر والهزيمــة،  ــاً أن يُذّك كان حري

فخصصــت كلمــة ألجــل ذلــك، نقــرأ فيهــا:
فــي هــذه األيــام نســمع عــن انتصــارات المجاهديــن المتتاليــة 
ــب،  ــا الحبي ــرى وطنن ــى ث ــي تلحــق األعــداء عل ــم الت والهزائ
وبمــا أّن المجاهديــن اليســاوون األعــداء مــن حيــث الَعــدد وال 
الُعــدد أصــالً، واألعــداء مدججــون بأنــواع األســلحة المتطــورة 
ــات  ــم وبمعنوي ــن بنصــر هللا العظي ــة، إال أّن المجاهدي والحديث
واألريــاف،  القــرى  يفتحــون  حديــد،  مــن  وعــزم  رفيعــة 
والقواعــد العســكرية والثكنــات بــل ويفتحــون المديريــات 
ــدي  ــون جن ــم اآلن ال يقاتل ــرة، وإنه ــالد الكبي ــات والب والوالي
أو جندييــن أو ثالثــة، بــل ويخرجــون المئــات مــن الجنــود 
ويلحقونهــم بقافلــة الحــق، )َوَكاَن َحقـًّـا َعلَْينـَـا نَْصــُر اْلُمْؤِمنِيَن( 

ــروم –  ۴۷﴾. ــورة ال ﴿س
وأّمــا األعــداء فــال إبــداع لهــم اليــوم وال أيــة مكتســبات تذكــر، 
بــل يتزحلقــون فــي دّوامــة اليــأس والقنــوط، وحقــاً: )إِنَّ َكْيــَد 

ــْيطَاِن َكاَن َضِعيفًــا( ﴿ســورة النســاء –  ۷۶﴾. الشَّ
وهــذا هــو النّصــر الــذي وعــده هللا المؤمنيــن منــذ األزل، وهللا 
-ســبحانه وتعالــى- قــد وفــى بــه دومــاً ولكــن يأتــي ذلــك عندمــا 
عبــد النــاس ربهــم حــق العبــادة ال أن يغتــروا بأنفســهم أو 

يتكبــروا.
وال يخــال المجاهــدون بأنهــم رزقــوا هــذه االنتصــارات بقــوة 
بأســهم أو شــّدتهم، ال، ليــس األمــر كذلــك؛ بــل عليهــم أن 
يســتيقنوا بــأّن هــذا الشــرف والعــّز المبيــن إنمــا هــو مــن عنــد 

هللا.
ــل النصــر  ــن: )فهــذه هــي عوام ــال أحــد شــيوخ المجاهدي وق
الحقيقيــة: الثبــات عنــد لقــاء العــدّو، واالتصــال بــاهلل بالذکــر، 
والطاعــة هلل والرســول، وتجنــب النــزاع والشــقاق، والصبــر 
علــی تکاليــف المعرکــة والحــذر مــن البطــر والرئــاء والبغــي(.
ــذه  ــد ه ــى بع ــى هللا ســبحانه وتعال ــدون إل ــأ المجاه ــو التج ول
االنتصــارات وأظهــروا عجزهــم وضعفهــم، فــال غــرو أّن هللا 
-ســبحانه وتعالــى- يمنحهــم فتوحــات كبيــرة وانتصــارات 
أخــرى، ولكــن -الســمح هللا- لــو اغتــروا وتصلّفــوا واختــاروا 
هزيمــة،  شــّر  ويهزمهــم  فســيذلهم هللا  العصيــان،  طريــق 

ــة(. ــأل هللا العافي ــك، ونس ــن ذل ــا هللا م أعاذن
وعندمــا اشــتّدت ضربــات المجاهديــن، ودّب الهلــع والرعــب 
فــي قلــوب العمــالء لــم يبــق لكثيــر منهــم الخيــار ســوى 
الهــروب مــن الســاحة الملتهبــة التــي ال تســتقيم فيهــا إال أقــدام 
المجاهديــن األبطــال، واألســود األشــاوس، وأّمــا العمــالء 
فــأدق وصــف لحالهــم هــو ذوبــان الجليــد أمــام الشــمس، ففــي 
ــذا  ــى ه ــير إل ــرب... ( أش ــة )؟( ته ــّوات الوطني ــوان: )الق عن

األمــر.
قــال مســؤولون فــي وزارة الدفــاع األميركيــة )البنتاغــون( إّن 
44 جنديــاً أفغانيــاً اختفــوا خــالل زيارتهــم الواليــات المتحــدة 

لتلقــي تدريــب عســكري فــي أقــل مــن عاميــن.
وقــال المتحــدث باســم البنتاغــون )آدم ســتامب( إنــه منــذ 

ســبتمبر وحــده، غــادر ثمانيــة جنــود أفغــان قواعــد عســكرية 
ــان  ــود األفغ ــدد الجن ــاً أّن ع ــى إذن، مضيف ــول عل دون الحص
الذيــن اختفــوا منــذ ينايــر 2015 بلــغ 44، وهــو عــدد لــم يتــم 

ــل.  ــه مــن قب الكشــف عن
ورغــم اختفــاء أفــراد قــوات أجنبيــة أخــرى خــالل تلقيهــم 
ــال:  ــإن مســؤوالً بالبنتاغــون ق ــات المتحــدة، ف ــاً بالوالي تدريب
)إن وتيــرة اختفــاء القــوات األفغانيــة مثيــرة للقلــق وخارجــة 

ــوف(. عــن المأل
وكلّمــا اتســع الخــرق علــى الراقــع إن صــّح التعبيــر، أو 
كلمــا تلقــى المحتلــون ضربــة قاصمــة مــن قبــل المجاهديــن؛ 
صبــوا غضبهــم وبطشــهم علــى عــوام المســلمين والمدنييــن 
ارتــكاب  مــن  والدانــي  القاصــي  رآه  مــا  وهــذا  األبريــاء، 
ــذه  ــى ه ــد، وأشــير إل ــي أســبوع واح ــازر ف ــكان 3 مج األمري

الجرائــم النكــراء فــي: )3 مجــازر خــالل أســبوع واحــد(.
ــد شــاهدنا فــي األســبوع الماضــي 3 مجــازر  فنقــرأ فيهــا: )ق
فظيعــة، راح ضحيتهــا عشــرات المواطنيــن، بما فيهــم األطفال 
والنســاء قتلــى وجرحــى، ومــع األســف البالــغ حتــى اآلن 
ــم  ــن وحوانيته ــوت المواطني ــالء بي ــون والعم ــف المحتل يقص
وأســواقهم ومزارعهــم، والخــوف والهلــع ســائدان علــى 

ــد. ــالٌء جدي ــم ب ــزل عليه ــى ين ــدرون مت ــن، ال ي المواطني
ــة  ــت ليل ــية داهم ــة الوحش ــوات األمريكي ــأن الق ــأ ب ــد النب يفي
الخميــس الماضيــة بزقندهــاري بمركــز مدينــة قنــدوز فــي 
محاولــة إللقــاء القبــض علــى 3 مــن المجاهديــن ذهبــوا لتلــك 

ــة. المنطق
خــالل المداهمــة دارت اشــتباكات عنيفــة فــي المنطقــة، حيــث 
تمكــن المجاهــدون األبطــال بواســطة أســلحتهم الليزريــة مــن 
قتــل 15 جنديــا أمريكيــا، واستشــهد المجاهــدون بعــد ذلــك فــي 

تبــادل إطــالق النــار مــع األمريكييــن.
وبعــد تكبــد المحتليــن خســائر فادحــة، قامــوا بالثــأر مــن 
ــا  ــادث، مم ــع الح ــرب موق ــة ق ــوا قري ــزل فقصف ــن الع المدنيي
للمدنييــن، ومقتــل وجــرح  منــزال   50 تدميــر  أســفر عــن 
واألطفــال  النســاء  مــن  األبريــاء  المواطنيــن  عشــرات 
ليســت هنــاك  كبيــرة، حيــث  والشــيوخ. وحدثــت مجــزرة 
عائلــة بالقريــة ليــس لهــا شــهيد أو جريــح فــي هــذا القصــف 

الوحشــي.
ففــي غضــون أســبوع واحــد، هــذه 3 مجــازر رهيبــة تقترفهــا 
القــوات األمريكيــة المحتلــة فــي أفغانســتان، فقبــل أيــام ارتكــب 
األمريكيــون مجــزرة فــي منطقــة درويشــان بواليــة روزجــان، 
وكذلــك اقترفــوا مجــزرة مماثلــة فــي مديريــة شــيرزادو بواليــة 

ننجرهــار، حيــث قتــل وجــرح فيهــا 70 مدنيــا(.
ــات  ــت الجمعي ــو صم ــّر ه ــك وأم ــن ذل ــى م ــو أنك ــا ه ــا م وأّم
اإلنســانية ووســائل اإلعــالم تجــاه هــذه المجــازر، فيُطــرح 
الصحفيــون  هــؤالء  يخــرس  حــق  بــأي  هنــا:  الســؤال 
والمتشــدقين بحقــوق اإلنســان، مــع أنهــم يّدعــون بأنهــم 

واألبريــاء؟ الشــعب  يدافعــون عــن 
تتشــدق  التــي  اإلعــالم  ووســائل  اإلنســانية  فالجميعــات 
بالحياديــة عليهــا أن تكســر جــدار الصمــت عــن هــذه المجــازر 
الثالثــة، وال ســيما كارثــة قنــدوز الرهيبــة، وتبيــن للنــاس 
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هــذه  وينــددوا  البشــعة،  الجرائــم  هــذه  مقترفــي  والعالــم 
المجــازر التــي تشــيب لهولهــا الولــدان.

وأّمــا اإلدارة العميلــة لــم تنبــس ببنــت شــفة بداية حــول مجزرة 
قنــدوز، ولكــن عندمــا بلغــت حــّدة االســتنكارات ذروتهــا وقــام 
النشــطاء بتغطيــة خاصــة لهــذه الكارثــة المأســاوية علــى 
صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي، وأعــرب المواطنــون 
ــذال،  ــم األن ــن وعمالئه ــم للمحتلي ــدى كرهه ــفهم وم ــن أس ع
حينئــذ اضطــّر أربــاب القصــر الرئاســي أن يكســروا جــدار 

ــم. صمته
 إال أّن اإلدارة العميلــة كانــت تتخــذ الحيطــة والحــذر، فلــم تُشــر 
أصــالً إلــى أن الــذي ارتكبهــا هــم المحتليــن المجرميــن، وقــال 
ــة،  ــذه الكارث ــن ه ــا ع ــا أخبرن ــي بأنن ــر الرئاس ــاب القص أرب
ــان  ــود طالب ــاء، إن جن ــون األبري ــل المواطن ــم قُت ــنبحث ل وس
يتترســون بيــوت المواطنيــن، وهــذه هــي المــرة األولــى حيــث 
يعتــرف جنــود اإلدارة العميلــة بمجــزرة المدنييــن فــي رســالة 

قصيــرة.
وإحــدى مبــررات ازديــاد هــذه الهجمــات قــد تكــون االتفاقيــة 
الثنائيــة التــي وقّعهــا اإلدارة العميلــة مــع األمريــكان، كــي 
ــة  ــن بذريع ــكان لقصــف المواطني ــام األمري ــواب أم ــح األب تفت

ــارة اإلســالمية. ــراد اإلم ــن أف ــن وم ــن المجاهدي ــم م أنه
وقــد كتبــت صحيفــة نيويــورك تايمــز األميركيــة، فــي نوفمبــر 

عــام 2014م، بــأّن أشــرف غنــي الرئيــس ومستشــاره األمنــي 
ــف  ــادة القص ــكان زي ــن األمري ــا م ــر طلب ــف أتم ــو حني المدع

والمداهمــات الليليــة.
وبتوقيــع هــذه االتفاقيــة، فُتحــت األبــواب أمــام األمريــكان 
للقصــف والمداهمــات، دو أن يُحاكمــوا إذا مــا اقترفــوا أي 
جريمــة فــي أفغانســتان، وليــس للعمــالء أن يعترضــوا أو 
ــدوالرات  ــم ال ــحت عليه ــك لش ــوا ذل ــو فعل ــم ل ــدوا؛ ألنه ينتق
الجرائــم  عــن  يتغاضــون  تجدهــم  هنــا  ومــن  األميركيــة. 

أمامهــا. المقــززة ويخرســون  األميركيــة 
وأّمــا بالنســبة إلــى هــؤالء المدنيين الذيــن يُقتلــون ويجرحون، 
معظمهــم يســقط بفعــل مــن؟ فقــد خصصــت اإلمــارة اإلســالمية 
كلمــة حيــال هــذا األمــر وبيّنــت بــأّن: %73 مــن ضحايــا 

المدنييــن يكــون مــن قبــل المحتليــن والعمــالء.
لقــد قتــل المحتلــون والعمــالء فــي غضــون شــهور ثالثــة 
مئــات  الجــاري  بالعــام  وأكتوبــر(  وســبتمبر  )أغســطس 
المواطنيــن جماعــاٍت ووحدانــاً، واقترفــوا فيهــم المجــازر 
ــم  ــوا منه ــوا واعتقل ــوا وجرح ــا، فقتل ــالد وعرضه ــول الب بط

بالمئــات.
ــي  ــن( ف ــوف المدنيي ــي صف ــائر ف ــع الخس ــة )من ــادت لجن وأف
3 شــهور  خــالل  حادثــة   228 ســّجلت  بأنّهــا  لهــا  تقريــر 
الماضيــة، قُتــل وجــرح فيهــا 1587 مــن المواطنيــن األبريــاء. 

طفل رضيع .. أحد ضحايا مجزرة االحتالل في قندوز



مجلة الصمود  -  العدد 129     |     ربيع األول 1438هـ  -  ديسمبر 2016م 30

ومــن مجموعــة 693 ممــن قتلــوا، 460 منهــم قُتلــوا مــن قبــل 
المحتليــن وعمالئهــم، كمــا قتــل 186 منهــم بأيــدي الدواعــش 
والمســلحين المجهوليــن، وقتــل 40 منهــم بنيــران المجاهديــن 
عــن طريــق الخطــأ، علمــا بــأن 527 مــن هــؤالء المدنييــن مــن 

الرجــال و73 منهــم النســاء و93 مــن األطفــال.
وبالجملــة، فــإّن اإلحصائيــة التــي قّدمــت مــن قبــل لجنــة منــع 
ــم  ــن ه ــأّن المحتلي ــر ب ــن تظه ــوف المدنيي ــي صف ــائر ف الخس
ــن، وداعــش  ــا المدنيي ــن الضحاي ــوع  %73.24 م ســبب وق

بنســبة %14.3 والمجاهــدون بنســبة 12.71%.
وقــد حــّذر المجاهــدون األبطــال مــراراً وتكــراراً المحتليــن 
ــي انتظــار  ــم ف ــم، ولكنه ــأر الشــهداء منه ــم ســيأخذون ث بأنه
صيــد ســمين وثميــن، حتــى نجــح قبل أيــام البطل االستشــهادي 
ــوم  ــج صــدور ق ــة وأثل ــذه المهم ــي به ــد البروان ــظ محم الحاف
ــي  ــة الت ــي الكلم ــة ف ــه البطولي ــى عمليت ــير إل ــن، وأش مؤمني
جــاءت بعنــوان: )العمليــة النّوعيــة التــي دّوخــت الصليبييــن(.
ــارة  ــال اإلم ــد أبط ــّن أح ــبت ش ــوم الس ــي ي ــا: وف ــرأ فيه ونق
اإلســالمية )الحافــظ محمــد البروانــي( عمليــة استشــهادية 
ــة،  ــرام الجوي ــدة باج ــب قاع ــي قل ــن ف ــود المحتلي ــى الجن عل
أكبــر قاعــدة لالحتــالل فــي البــالد، فأقــّض مضاجــع المحتليــن 
ودّوخهــم ممــا أســفر عــن مقتــل وإصابــة عــدد كبيــر مــن 
الجنــراالت األمريكييــن -وهلل الحمــد-، وقــد اعتــرف االحتــالل 
أّن األخبــار  إال  16 آخريــن،  4 أمريكييــن وإصابــة  بمقتــل 
الموثــوق بهــا تحكــي عــن هــالك 23 علــج كافــر وجــرح 44 

ــن. آخري
وبمــا أّن المحتليــن ديدنهــم التعتيــم والتكتيــم، اعترفــوا بقليــل 
مــن الخســائر التــي كبدوهــا خــالل هــذه العميلــة النوعيــة 
ــة  ــت هــذه العملي ــع األمــر يكّذبهــم. وكان ــة، إال أّن واق البطولي
البطوليــة صفعــة قويــة علــى وجــه االحتــالل، حتــى أنهــا 
اضطــرت أمريــكا إلــى إغــالق ســفارتها فــي كابــول وأغلقــت 
هــذه القاعــدة علــى وجــوه العّمــال، ودقــوا جــرس الخطــر 
ألتباعهــم فــي أفغانســتان وحّذروهــم  كــي ال يخرجــوا مــن 
قواعدهــم المحّصنــة أصــالً، ومنــع األمريــكان مواطنيهــم مــن 

ــتان. ــى أفغانس ــفر إل الس
ــن  ــى ع ــن نتخل ــتون: " ل ــي آش ــاع األمريك ــر الدف ــال وزي وق
مهمتنــا بحمايــة بالدنــا ومســاعدة أفغانســتان فــي تأميــن 

مســتقبلها".
وكذلــك أشــارت صحيفــة واشــنطن بوســت األمريكيــة إلــى هذه 
العمليــة النوعيــة بــأّن هــذه الهجــوم الدامــي فــي قلــب قاعــدة 
باغــرام الجويــة أذهــل الجميــع، وتقــول الصحيفــة: هــذه المــرة 
ــل  ــط. وتنق ــذا النم ــدة به ــذه القاع ــتهدف ه ــث تس ــة حي الثاني
الصحيفــة مــن أحــد العمــال الذيــن يعملــون فــي هــذه القاعــدة 
بــأّن اإلجــراءات األمنيــة شــديدة فــي هــذه القاعــدة، وال يــدري 

كيــف تســلل هــذا االستشــهادي بســترته داخــل القاعــدة.
ــالل إن دل  ــد االحت ــن قواع ــي أحص ــي ف ــوم النوع ــذا الهج فه
ــي  ــن ف ــوذ المجاهدي ــدى نف ــى م ــدل عل ــا ي ــيء فإنم ــى ش عل
أن  األبطــال  المجاهــدون  اســتطاع  حيــث  العــدّو،  صفــوف 
ــان  ــدّو الجب ــارة ويفضحــوا الع ــان ومه ــدّو بإتق يســتهدفوا الع

ويدّوخــوه.

وضمــن مكتســبات المجاهديــن العاليــة، نقــرأ فــي إحــدى 
الكلمــات الســارة عــن فتــح مديريــة غــورك التــي أرعبــت 
التفصيــل:  فــي  فنقــرأ  األعــداء الســتراتيجيتها وأهميتهــا. 
اســتطاع أبطــال اإلمــارة اإلســالمية أن يحــرروا مركــز مديريــة 
غــورك بقندهــار والمناطــق المجــاورة بشــكل كامــل ويرفعــوا 
الرايــة البيضــاء فيهــا، والعــدّو عندمــا كان يتحّصــن فــي بنــاء 
مركــز المديريــة كان يدعــي بــأّن المديريــة فــي قبضتهــا، ولكن 
مــا طــال المطــال حتــى فتــح المجاهــدون مركــز المديريــة 

ــة. ــى المديري ــوا مبن ودخل
إّن فتــح مديريــة غــورك لهــا أهميــة خاصــة؛ ألّن المجاهديــن 
مدينــة  علــى  يركــزوا هجماتهــم  أن  ذلــك  بعــد  ســيقدرون 
قندهــار، ويقــدر المجاهــدون أن يهجمــوا مــن شــمال غــورك 
علــى مديريــة ميونــد كمــا فــي إمكانهــم أن يتقدمــوا إلــى مدينــة 
قندهــار مــن الجهــة الغربيــة أيضــاً، وكذلــك مــن شــمالي 
الغــورك بإمــكان المجاهديــن أن يتقدمــوا مــن ناحيــة خاكريــز 

ــة. ــى المدين ــاوليكوت إل وش
ومــن مواقــف األعــداء الهزيلــة، يكفــي أن نقطــف 2 مــن 
ــل  ــن قب ــدر م ــا ص ــان، أحدهم ــك الصبي ــي تضح ــم الت طرائفه
ــه  ــب لقائ ــان -عق ــي بي ــب ف ــذي طال ــي ال ــس أشــرف غن الرئي
أعضــاء مــن لجنــة العقوبــات التابعــة لألمــم المتحــدة فــي 
المتحــدة أن تضيــف أســماء  كابــول-: "نريــد مــن األمــم 
المــال هيبــة هللا  بينهــم زعيــم طالبــان،  اإلرهابييــن ومــن 

للعقوبــات." لقائمتهــا  أخونــزاده، 
وهــذه القائمــة الســوداء ليســت أمــراً جديــداً مــن قبــل أمريــكا 
ــى  ــات إل ــراد والجماع ــماء األف ــة أس ــدة إلضاف ــم المتح واألم
قائمــة الســوداء والمطلوبيــن، فأعــداء اإلمــارة اإلســالمية 
اســتفادوا فــي الماضــي أيضــاً مــن القائمــة الســوداء لصالحهــم 
األمــم  انحيازيــة  وأثبتــوا  وبغضائهــم،  عداوتهــم  إلظهــار 

ــدة. المتح
واألمــم المتحــدة بــدل أن تســعى لحــل معضــالت العالــم، تزيــد 
الطيــن بلــة مــع هــذه المســاعي الســيئة واالنحيازيــة، بــل إنهــا 

تفقدهــا الحياديــة التــي تزعمهــا.
فــاإلدارة ثنائيــة الــرأس العميلــة تقتــرح هــذه الطلبــات، وهــي 
علــى وشــك الــزوال واالنقــراض، فالشــعب األفغانــي يكرههــا، 
وال يثــق بهــا العالــم، وقــد تســببت الخالفــات فيهــا واالنقســام 
فقــد  إلــى  إداراتهــا  فــي  المستشــري  والفســاد  والشــقاق 
االســتقرار والهــدوء وجلــب المصائــب والكــوارث فــي البــالد.

ــة  ــع عملي ــك الجمي ــي تضح ــداء الت ــات األع ــي طنط ــا ثان وأّم
"الشــفق" الثانيــة، التــي هــي جعجــة بــال طحــن، بتعبيــر 

ــح. أص
ادعــت اإلدارة العميلــة فــي 20 مــن نوفمبــر الحالــي انطــالق 
عمليــة جديــدة أســمتها عمليــة "الشــفق" الثانيــة، وأنهــا 
اســتردت مــن خاللهــا مراكــز مهمــة فــي كل مــن واليــات 
قنــدوز، وهلمنــد، وفــراه، وغــور، وفاريــاب، وبدخشــان، 
وقندهــار، ولغمــان، ونورســتان، وننجرهــار، وبكتيــا، و... 
التــي كانــت بأيــدي المجاهديــن وأّن التقــّدم لــم يــزال متواصــل 

)؟؟؟(
ــة  ــم اإلدارة العميل ــدث باس ــى المتح ــة، ادع ــوم الجمع ــي ي وف
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)رادمنــش( بــأّن فــي األيــام الـــ 5 األخيــرة اســتطاعوا أن يقتلوا 
ــوا مكتســبات  ــك حقق ــى ذل ــن، وعــالوة عل عشــرات المجاهدي
عاليــة فــي ننجرهــار، ونورســتان، وبكتيــا، وهلمنــد، وقنــدوز. 
وهــذا االدعــاء أيضــاً يضحــك صبيــان الكتاتيــب، حيــث أّن 17 

مــن العمليــات جاريــة فــي 13 واليــة مــن واليــات البــالد.
فالمجاهــدون األبطــال يقاتلــون فــي هــذه الواليــات المذكــورة 
بمعنويــات عاليــة، وعــالوة علــى ذلــك طّوقــوا حصــاراً شــديداً 
علــى مراكــز العــدّو الخفيــة وهــي الملجــأ الوحيــد للعــدّو 

ــان. الجب
والعــدّو الجبــان إنمــا يريــد بهــذه الدعايــات الخاويــة أن يرفــع 
معنويــات جنــوده المنهــارة، ولكــن الجنــود يــرون أن الحقائــق 
علــى أرض الواقــع علــى عكــس مــا يطبــل لــه العــدّو ويزّمــر، 
وال يــرون ذرة مصداقيــة لمــا يدعيــه العــدّو ومــا يحيكــه مــن 
ــدّو  ــم الع ــار عنده ــن ص ــن الذي ــف بالمواطني ــدا، فكي بروباغن
الجبــان أكــذب مــن عرقــوب، وثبــت للشــعب األفغانــي مــرات 
ومــرات بــأّن هنــاك بــون شاســع وفــرق هائــل بيــن قــول العــدّو 

وفعلــه.
ــذال،  ــم األن ــن وعمالئه ــدي الصليبيي ــالد بأي ــالل الب ــذ احت ومن
تفننــوا فــي تعذيــب الشــعب والتنكيــل بــه، فتــارة بالقتــل 
والقصــف والتدميــر، كمــا ُذكــر أنموذجــاً مــن ذلــك آنفــاً، وحينــاً 
باألســر والتعذيــب، وهــذا مــا أشــير إليــه فــي كلمــة التــي هــي 
ــة أخــرى إلدارة  ــر الســجناء المجهــول جريم ــوان: )مصي بعن

ــة!(. ــول العميل كاب
ومــن إنجــازات اإلدارة العميلــة الكبــرى هــي أّن أشــرف غنــي 
ــات األســرى، وحتــى  ــام بتعليــق ملفّ ــى الرئاســة ق عندمــا تولّ
ــى  ــم حت ــرة أســرهم وحبســهم، فه ــوا فت ــن أكمل األســرى الذي

ــر ملفاتهــم مغمــور. ــف األســوار؛ ألّن مصي اآلن قابعــون خل
ذات  العميلــة  اإلدارة  وجــود  -قبــل  الشــائع  القــول  وكان 
األفغــان،  بأيــدي  باغــرام  بســجن  الســلطة  أّن  الرأســين-: 
وأُطلــق ســراح كثيــر مــن المعتقليــن، إال أّن مســؤولوا اإلدارة 
العميلــة الحاليــة اعتقلــوا األبريــاء وزجــوا بهــم فــي الســجون، 
وبهــذا ملــؤوا الســجن المشــّوه مــن جديــد، وفّوضــوا أمرهــم 

ــد. ــن جدي ــاٍر م ــكل فخ ــب ب ــى أســيادهم األجان إل
ــا  ــر له ــي تقري ــد ف ــوم األح ــان ي ــوق اإلنس ــة حق ــت لجن أعلن
بكابــول: إّن مــآت األســرى قابعــون فــي ســجن باغــرام بمصيــر 
ــال  ــن األطف ــم م ــم ه ــن 150 منه ــر م ــول، وأكث ــور مجه مغم

ــون. والمراهق
وتقــول هــذه اللجنــة أّن هــذا العمــل اعتــداء صــارخ علــى 

حقــوق اإلنســان.
ــان  ــس األعي ــاء مجل ــض أعض ــه بع ــر قّدم ــر آخ ــق تقري ووف
الذيــن زارو ســجن بولــي تشــرخي، جــاء فيــه بــأّن زهــاء 800 
مــن األســرى أنهــوا فتــرة ســجنهم، إال أنهــم حتــى اآلن قابعون 
فــي الســجن، كمــا يفيــد التقريــر بــأّن 440 مــن األســرى 
ــن  ــون م ــأّن 144 يعان ــف ب ــدام، ويضي ــم باإلع ــوم عليه محك

ــتعصية. ــراض المس األم
ــع األســرى  ــل م ــة أن تعام ــن الحكوم ــر م ــد الزائ ــب الوف وطل
وفقــاً للشــرع، وأســردوا: بــأّن آالف المعتقليــن واألســرى 
ــي  ــق ســراحهم وال ينظــر ف ــث ال يطل ــول، حي ــم مجه مصيره

ــن هــؤالء  ــذا وذاك أّن 2 م ــن ه ــّر م ــى واألم ــم، واألنك ملفاته
األســرى لقــوا مصرعهــم نتيجــة ســوء العنايــة الصحيــة وقلــة 
ــد الواحــد  ــوي عب ــن المول ــن هللا ب ــدواء. أحدهمــا المــال أمي ال
ــل  ــا اعتق ــذي لّم ــد ال ــة هلمن ــه بوالي ــة مارج ــاء مدين ــن أبن م
عّذبــوه وضربــوه ضربــاً مبرحــاً، فــكان يعانــي مــن األمــراض 
المســتعصية، حتــى لقــي مصرعــه فــي الجمعــة الماضيــة فــي 
ــو موســى  ــي فه ــى الثان ــا المتوف ــي تشــرخي. وأّم ســجن بول
جــان بــن جــل محمــد مــن أبنــاء مديريــة شــولجر بواليــة 
غزنــي وهــو أيضــاً كان يعانــي مــن األمــراض المزمنــة وقضى 

ــه. ــي في ــي تشــرخي وتوف ســنتين ونصــف فــي ســجن بول
وأعربــت اإلمــارة اإلســالمية عن اســتغرابها بأّن: المؤسســات 
ــدول والحكومــات  ــك ال ــة، وكذل ــة العالمي ــات الحقوقي والجمعي
المحتلــة الغاشــمة، صامتــة تجــاه جرائــم العمــالء، مــع أنهــم 
يتشــدقون بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فــي وســائل اإلعــالم 
هرطقاتهــم  خــالف  نراهــم  عمليــاً  ولكــن  مســاء،  صبــاح 
ــل المواطنيــن وتعذيــب األســرى  ــون بقت ــة، فــال يبخل اإلعالمي

ــوق اإلنســانية. ــى الحق ــن ونقــض أدن والمعتقلي
وأّمــا عــن هــؤالء األســرى، مــن هــم؟ وهل هــم مــن المواطنين 
أم مــن المجاهديــن أم مــاذا؟ فجــاء مقــال واٍف ضمــن سلســلة 
كلمــة اليــوم، بعنــوان: )وال ينبغــي أن يصيــر الســجناء ضحايــا 

السياســات الخاطئة(.
حيــث جــاء فيــه: "ومعظــم المعتقليــن فــي ســجون اإلدارة 
آباءهــم أو أصدقاءهــم  أّن إخوانهــم أو  العميلــة جريمتهــم 
أو أقرباءهــم مــن المجاهديــن، وهــؤالء األســرى يعانــون 
ــّو  ــجون المدع ــام للس ــر الع ــيئة للمدي ــة الس ــن المعامل اآلن م

)ميرصاحــب جــل( ونائبــه الجنــرال )صفــي(".
كمــا أفــاد المقــال عــن وجــود ســجون ســرية لضبــاط الجيــش: 
"فثمة ســجون ســرية للقيــادات والجنــراالت، وتوطــأ القوانين 
ــل طــالب  ــدام، ويُعتق ــع الســجون تحــت األق ــي جمي ــا ف بُرّمته
الجامعــات وطــالب المــدارس والتّجــار والــزراع و.... بذرائــع 
واهيــة واتهامــات ال أســاس لهــا مــن الصحــة، فيقضــون 
ســنوات فــي األســر ريثمــا يعطــوا أمــواال باهظــة حتــى يُطلــق 

ــون. ســراحهم، أو يُقتل
ــم  ــى امتالكه ــالوة عل ــدرة وســلطة، فع ــم ق ــادة له وبعــض الق
الســجون الســرية، يقــدرون أن يخرجــوا أي ســجين مــن 
بــكل  والتعذيــب  التنكيــل  بعــد  ويقتلــوه  العامــة  الســجون 
ال  المثــال  فعلــى ســبيل  بــال محكمــة،  وبربريــة،  وحشــية 
الحصــر، نذكــر الجنــرال )عبــد الــرازق( فبحســب األخبــار 
الموثــوق بهــا، و باعتــراف األعــداء أنفســهم: يأتــي األفــراد 
المســلحون للجنــرال المذكــور يوميــاً ويخرجــون 10 إلــى 15 
ــر  ــى كثي ــر عل ــراً عث ــم، وأخي ــم معه ــن األســرى ويقتادونه م
ــرال  ــن أخرجهــم مســلحوا الجن ــم الذي مــن األجســاد ألصحابه

معهــم، وشــوهدت آثــار التعذيــب علــى أجســامهم".
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أيهــا المســلمون فــي كل مــكان! اذكــروا 
إخوانكــم األفغــان المحتاجيــن والفقــراء 
ــرار!  ــا األب ــم أيه ــاكين، اذكروه والمس
ــه  ــوع بناب ــم الج ــن يعّضه ــروا الذي اذك
ــأه  ــام وأهن ــب الطع ــون أطي ــا تأكل عندم

وأمــرءه.
اذكــروا أولئــك الذيــن يفترشــون األرض 
وســقفهم الســماء عندمــا تتقلبــون فــي 

الفـُـُرش الوثيــرة.
الذيــن  أولئــك  الكــرام  أيهــا  اذكــروا 
عندمــا  القــارص  البــرد  يلســعهم 

الثيــاب. مــن  الفاخــر  تلبســون 
الذيــن ال يســتطيعون  أولئــك  اذكــروا 
ــب  ــن طل ــم م ــم تعففه ــب، ويمنعه الكس

النــاس.
أجــل؛ المــال عاريــة موقوتــة ال تبقــى، 
الدنيــا،  فــي  لصاحبــه  مشــغلة  وهــو 
ــه  ــة، وإنفاق ــوم القيام ــه ي ــبء علي وع
للبائســين  وبذلــه  المســتحقين  علــى 
الجزيــل  الثــواب  يبقــي  الــذي  هــو 
لصاحبــه، ويبــث فــي المجتمــع روح 
وبذلــك  والتعــاون،  والمحبــة  الــود 
ــول  ــاة. يق ــالء وتســتقيم الحي ــع الب يندف
ِمــن  هللا ســبحانه وتعالــى: )َوأَنفِقُــوا 
ــُم  ــَي أََحَدُك ــِل أَن يَأْتِ ــن قَْب ــم مِّ ــا َرَزْقنَاُك مَّ

ْرتَنِــي  أَخَّ لَــْوال  َربِّ  فَيَقُــوَل  اْلَمــْوُت 
ــَن  ــن مِّ ــدََّق َوأَُك ــٍب فَأَصَّ ــٍل قَِري ــى أََج إِلَ
ــا إَِذا  ُ نَْفًس ــَر هللاَّ ــن يَُؤخِّ ــَن* َولَ الِِحي الصَّ
ــوَن(  ــا تَْعَملُ ــٌر بَِم ُ َخبِي ــا َوهللاَّ ــاَء أََجلَُه َج

]المنافقــون[.
أيها األبرار في كل مكان! 

هــا قــد طالــت الحــرب فــي أفغانســتان، 
فقرابــة 4 عقــود متواليــة أبــادت الحرب 
األخضــر واليابــس، وفشــى الفقــر وعــّم 
العــوز والمســكنة، فاذكــروا إخوانكــم 
والمســاكين  والفقــراء  البائســين 
ــم،  ــم ربك ــم ويرحك ــم؛ يذكرك وارحموه
تذكروهــم وواســوهم يجــزل هللا ثوابكم، 

ــم. ــم ذنوبك ــر لك ويغف

اذكروا إخوانكم األفغان المعوزين
في هذا الزمهرير

صالح الدين
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أيّها الُمّدثرون بالسابغ من األغطية!
ثيــاب  مــن  الدافــئ  المرتــدون  أيهــا 

والصــوف! القطــن 
ــران  أيهــا المتحلقــون حــول مواقــد النّي

ــات الهــواء! ودفاي
القاســية،  األيــام  هــذه  فــي  اذكــروا 
علــى  القــارص  البــرد  يخيّــم  حيــث 
ــم  ــن يعضه ــروا الذي ــان، اذك ــالد األفغ ب
البــرد القــارص فــي العــراء، ال يجــدون 

الغطــاء. واليجــدون  المــأوى، 
ــن  ــك الذي ــام أولئ ــذه األي ــي ه ــروا ف ذك
يعانــون ويــالت الزمهريــر فــي األكــواخ 
وتحــت الخيــام، وليــس علــى أجســادهم 
البــرد  وطــأة  تقيهــم  التــي  الثيــاب 

ولســعه.
تذّكــروا  األبــرار!  الموســرون  أيهــا 
يشــّد  كالبنيــان  للمســلم  المســلم  أن 
ــن  ــروا أن الراحمي بعضــه بعضــاً، وتذّك
أيهــا  يــا  كونــوا  الرحمــن،  يرحمهــم 
ــن،  ــراء والمعوزي ــاً للفق ــوة أعوان اإلخ
واحمــدوا هللا أن أغناكــم ويّســر لكــم مــا 
تنعمــون بــه بحــرارة الــدفء والســكنى.

الذيــن  ألولئــك  المســاعدة  يــد  ُمــّدوا 
تمّزقهــم ســياط العواصــف المزمجــرة، 
وتغمزهــم زخــات الثلــج المتراكمــة، في 
دياركــم القريبــة، وفــي دياركــم النائيــة 
ــة  ــة وبقي ــتان الحبيب ــاع أفغانس ــي بق ف
واســوهم،  الفقيــرة.  المســلمة  البــالد 

ــى  ــن صل ــول الرســول األمي ــروا ق واذك
أحدكــم  يؤمــن  )ال  وســلم:  عليــه  هللا 
ــا يحــب لنفســه(. ــه م ــى يحــب ألخي حت

علــى  اآلخريــن  وحّرضــوا  أذكروهــم 
اإلســالمي  فالمجتمــع  مســاعدتهم، 
جســم واحــد متعــاون متكافــل. إّن كثيــراً 
مــن الموســرين يلقــون بثيــاب وأحذيــة 
ــدي  ــن أي ــو وضعوهــا بي ــك، ل ونحــو ذل
هــؤالء المســاكين والفقــراء لوجــدوا 
ــلم  ــي المس ــم، فامســح أخ ــا حاجته فيه
وســاعدهم  آالمهــم،  الســخاء  بيــد 
بشــيء ممــا أنعــم هللا بــه عليــك لتأميــن 
حاجاتهــم، وواس بفضــل مالــك ضعــف 
حالهــم، إّن بــذل قليــٍل ال تحتــاج إليــه 
ــد ينقــذ مريضــاً مــن  ــر عليــك ق وال يؤث
المــوت، أو بيتــاً مــن الخــراب، أو أســرة 
مــن الضيــاع، أو فتيــة وفتيــات مــن 

ــة. ــاوي الرذيل ــي مه ــقوط ف الس
اذكــر يــا أخــي قــول رســول هللا -صلــى 
هللا عليــه وســلم- فيمــا رواه مســلم: 
ِمــْن  ـَس َعــْن ُمْؤِمــٍن ُكْربَــةً  )َمــْن نَفَـّ
ُكْربَــةً  َعْنــهُ   ُ هللاَّ ـَس  نَفَـّ ْنيَــا  الدُّ ُكــَرِب 
ــَر  ــْن يَسَّ ــِة، َوَم ــْوِم اْلقِيَاَم ــَرِب يَ ــْن ُك ِم
ْنيَــا  ُ َعلَْيــِه فِــي الدُّ ــَر هللاَّ َعلَــى ُمْعِســٍر يَسَّ
 ُ َواآْلِخــَرِة، َوَمــْن َســتََر ُمْســلًِما َســتََرهُ هللاَّ
ــْوِن  ــي َع ُ فِ ــَرِة، َوهللاَّ ــا َواآْلِخ ْنيَ ــي الدُّ فِ
ــي َعــْوِن أَِخيــِه(. ــُد فِ ــِد َمــا َكاَن اْلَعْب اْلَعْب

أيهــا األبــرار: مــا معنــى تنفيــس الكربــة 
ــن  ــه م ــف عن ــاء : أن يخف ــال العلم ؟ ق
ــن  ــة م ــذه الكلم ــذت ه ــد أُخ ــا، فق وقعه
تنفــس الخنــاق، فاإلنســان إذا ُخنــق، 
ــذي  ــل ال ــاق - الحب ــه الخن ــي ل ــم أرخ ث
ــس،  ــه يتنف ــا يُرخــى ل ــه- حينم ــق ب ُخن
يســتريح، فــكأن الشــدة خنــاق أحــاط 
بعنــق اإلنســان حتــى خنقــه، فــإذا أُرخي 
هــذا الخنــاق تنفــس نفســاً واســتراح 
ليــس  الكــرب  تنفيــس  فهنــا  قليــالً. 
ــك أن تحــل المشــكلة وحــدك،  ــى ذل معن
لكــن ربمــا تُســهم فــي حلهــا. هــذا الــذي 
فــي  تســاهم  قــد  مــأوى  بــال  أصبــح 
ــى  ــاج إل ــذي يحت ــذا ال ــّل مشــكلته، ه ح
عمليــة جراحيــة، تكلفــه ثمــن بيتــه، إذا 
ســاهمت أنــت، هــذه المســاهمة تنفيــس 
ــس أن  ــا، فالتنفي ــي الدني ــه ف ــن كربت م
تتحمــل جــزءاً مــن تكاليــف هــذا العمــل 
تتحمــل جــزءاً  أن  التنفيــس  العظيــم، 

ــرة.  ــة الكبي ــذه المهم ــن ه م
* * * * 

اذكروا إخوانكم األفغان المعوزين
في هذا الزمهرير
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عندمــا غــزى األمريــكان أفغانســتان وســيطروا علــی الشــعب 
الســاحة  علــی  العالــم  شــاهد  المزعومــة،  بديمقراطيتهــم 
األفغانيــة شــكالً مــن الحريــة فــي التعبيــر وتوجيــه النقــد 
ــي جــو هــادئ، ال يشــعر  ــك ف ــم، وذل ــی رجــال الحك ــالذع إل ال
ــم شــيئاً مــن سياســة اإلرعــاب واإلســكات. ــد والالئ ــه الناق في
ــرى  ــا الكب ــورة فرنس ــر ث ــر نتذك ــذه المناظ ــاهدة ه ــا بمش فكن
ننســی  فــي وجودهــا، وال  بــارزاً  دوراً  للنســاء  كان  التــي 
ــم يشــاهدهما فــي مجلــس  الجــدال والخــالف اللذيــن كان العال
النــواب األفغانــي. كان الجــدال والنقــد أحيانــاً يــؤدي إلــی 

الشــجار والضــرب.
وقــد اشــتهر قــذف الميــاه المعدنيــة علــى المخالــف فــي مجلس 
النــواب األفغانــي علــی صعيــد العالــم. ولكــن مــع مــرور 
ــول،  ــل إدارة كاب ــن مــن قب ــن والناقدي الزمــان وقمــع المخالفي
بــات العالــم يضــع عالمــة اســتفهام كبيــرة: لمــن النقــد وحريــة 

ــي أفغانســتان؟  ــر ف التعبي
خاصــة بعــد اغتيــال العلمــاء والدعــاة والمجاهديــن، وقــد 
ــي  ــة ف ــي أن الحري ــة وه ــة هام ــاالت نقط ــذه االغتي ــت ه أثبت
النقــد والتعبيــر مكفولــة للشــباب والشــابات العلمانييــن الذيــن 
ظهــروا ألول مــرة علــی شاشــة التلفــاز األفغانــي قبــل خمســة 
ــول  ــة كاب ــات حكوم ــاً تصرف ــذا أيض ــت ه ــاً. ويثب ــر عام عش
ــاء  ــاه العلم ــة خــالل األعــوام الســالفة تج الوحشــية والبربري

ــي. ــن للوضــع الحال الناقدي
ال شــك أن الوضــع الحالــي الــذي يعانــي منــه شــعبنا، وضــع 
الرنانــة،  يفــي المحتلــون بوعودهــم  مأســاوي جــداً، فلــم 
ــر مســبوق. واالقتصــاد  ــد زادوا األوضــاع تدهــوراً غي ــل لق ب
األفغانــي فســد خــالل هــذه الســنوات، وازدادت أرقــام الهجــرة 
مــن البلــد، وتدهــورت األوضــاع األمنيــة حيــث ال يشــعر 
المواطــن األفغانــي باألمــن فــي بيتــه، زد علــی ذلــك فشــو 

ظاهــرة االختطــاف فــي جميــع الواليــات، وتغلغــل البطالــة فــي 
ــن والمــرأة صــار  ــوق المواطني ــی حق المجتمــع. والتعــدي عل
ــع  ــوادث كقط ــهد ح ــتان تش ــت أفغانس ــث بات ــداً، حي ــاً ج مخيف

ــا. ــا أو أخيه ــد زوجه ــرأة بي ــاء ام أعض
ــاء عــن  ــاة والعلم ــض الدع ــم شــمر بع ــع األلي ــذا الواق ــي ه ف
ســاعد الجــد لنقــد حكومــة كابــول، وتوجيــه اللــوم عليهــا 
بســبب تصرفاتهــا الوحشــية. وكان الشــيخ الشــهيد صــالح 
الديــن الموحــد -رحمــه هللا تعالــی- مــن هــذه الصفــوة الطيبــة، 
فــكان ينقــد الدولــة نقــداً صريحــاً والذعــاً. وكان الشــيخ عندمــا 
يجلــس علــی المنبــر، يتحــدث عــن خيانــات الحكومــة العميلــة، 
ــب منــه  ــا كان يطل ــم. وعندم ــة الئ ــك لوم وال يخــاف فــي ذل
ــة،  ــازل عــن بعــض مواقفــه أمــام الدول بعــض اإلخــوة أن يتن
فــكان يجيــب: )إن المــوت يأتــي ال محالــة، فيــا حبــذا لــو كان 
ــن  ــي ســبيل هللا(. وكان الشــيخ صــالح الدي ــوت شــهادة ف الم
الموحــد -رحمــه هللا- شــوكة فــي خاصــرة رجــال حكومــة 

ــول. كاب
وقيادتــه  االجتماعيــة  المجــاالت  فــي  الــدؤوب  نشــاطه  إن 
ــم يتحملهــا رجــال حكومــة كابــول،  ــاً وسياســياً ل للشــعب ديني
خاصــة جلســاته التوعويــة التــي يعقدهــا فــي المســجد الجامــع 
والعامــة  الخاصــة  ويحضرهــا  زرنــج،  بمدينــة  المركــزي 
ــی  ــة حت ــی الحكوم ــوا عل ــم، وليضغط ــی حقوقه ــوا عل ليتعرف
ــض  ــي القب ــي الحال ــب الوال ــد طل ــه. وق ــي الشــعب حقوق تعط
ــم  ــا عل ــرة عندم ــه تراجــع عــن هــذه الفك ــى الشــيخ، ولكن عل
أن وراء الشــيخ جمــع غفيــر مــن الشــعب، حيــث كان يحظــى 
الشــيخ بمكانــة شــعبية واســعة. وهــذا مــا أّخــر اغتيــال الشــيخ. 
وأخيــراً، عندمــا يئســوا مــن الشــيخ فكــروا فــي اغتيالــه. فــكان 
ــن  ــن الذي ــاء الناقدي ــن أحــد العلم الشــيخ الشــهيد صــالح الدي

ــر. ــس األخي ــول، ولي ــة كاب اغتالتهــم حكوم
ــف  ــال المخال ــا اغتي ــن ديدنه ــتبدادية م ــم االس ــك أن النظ الش
وقمعــه وإبعــاده عــن الســاحة. ولكــن التجربــة التاريخيــة 
أثبتــت أن االغتيــال ال يُخمــد الصحــوة والســعي للحصــول 
ــم  ــي النظ ــة ه ــذه المعرك ــي ه ــر ف ــل الخاس ــوق. ب ــی الحق عل
ــود الشــيخ صــالح  ــوم -بفضــل جه االســتبدادية نفســها. والي
الديــن الموحــد- يوجــد فــي واليــة نيمــروز آالف مــن الرجــال 
الشــهيد،  الشــيخ  مشــوار  ســيواصلون  الذيــن  والنســاء 

وســيأخذون حقــوق الشــعب بالســيف والســنان.
إن الشــيخ الشــهيد -رحمــه هللا تعالــی- عــاش ســعيداً، وجاهــد 
ــال  ــدي رج ــهيداً بأي ــات ش ــن، وم ــن المظلومي ــاع ع ــي الدف ف
األمــن الوطنــي. كان الشــهيد يعتقــد أن ســبب جميــع المشــاكل 
واألزمــات فــي أفغانســتان هــو الغــرب والنظــام الغربــي، فــكان 
يقــول دائمــا: "إننــا أيهــا الشــعب، قــد ُخدعنــا بقبــول النظــام 
الديموقراطــي الغربــي. أرجــو مــن قــادة الجهــاد الســابقين 
ــة  ــی هللا توب ــوا إل ــا أن يتوب ــكا وحلفائه ــوا بأمري ــن رحب الذي
نصوحــاً مــن هــذا الترحيــب". وكان يدعــو ويتحــدث ضــد 
أمريــكا وحلفائهــا، ويخاطبهــم بالمحتليــن. وكان يأمــل أن 

ــن. ــي وجــه المحتلي ــة ف ــه ذل الهزيم ــأم عيني ــری ب ي
نرجــو هللا لشــهيدنا العفــو والغفــران، وللمحتليــن الــذل والعــار 

والهزيمــة النكــراء.

حریة التعبیر ِلمن؟
تورجان
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االستشــهادية  العمليــة  الــذي صــّور  المرئــي  اإلصــدار  إن 
البطوليــة التــي اســتهدفت مقــر قيــادة أمــن مديريــة نــاوة 
بواليــة هلمنــد، بطائــرة )درون(، لــم يكــن مجــّرد إصــدار 
مرئــي عابــر، بــل كان مشــاعراً حيّــة وأحاســيس نابضــة 

متدفّقــة، تجّمعــت فظهــرت فــي شــكل إصــدار!
ليــس ســهالً أن تــرى -مــن عــٍل- منطقــة متراميــة األطــراف، 
ــي" المســرعة وهــي  ــا ســوى رهــج "الهمف ــّرك مواته ال يُح

تشــّق طريقهــا  نحــو مبتغــى فارســها االستشــهادي.
وليــس ســهالً أن تــرى فــارس "الهمفــي" يتوقــف لبرهــة أمام 
ــي عــزم  ــذكاء ليكمــل مســيره ف ــم يتجاوزهــا ب ــة ث نقطــة أمني
ــن  ــن الذي ــْع المذعوري ــرث ببَِض ــئ وال مكت ــر عاب ــات، غي وثب
تركهــم خلفــه. المذعــورون الذيــن حاولــوا -بعــد أن اســتجمعوا 
كل مافــي طوقهــم مــن شــجاعة- ثنيــه عــن الُمضــّي فــي طريقه 

بقذائــف مذعــورة -مثلهــم- كانــت تتســاقط مــن حــول الفــارس 
المقــدام، فــال تزيــد المشــهد إال هيبــة وجــالالً!

ســكينة  ويــزداُد  واضطرابــاً  فََرقــاً  أََويــزدادون  يــا عجبــاً! 
ــٍد مرتجفــة  ــاد أســلحتهم بأي ــاَ! أََويضغطــون علــى زن واطمئنان

ويضغــط علــى "دّواســة" ســيارته بقــدم واثقــة!
إن فــي مشــهد تســارع ســير الفــارس البطــل نحــو هدفــه، مــن 
ــان عــن تســطيره  ــا يعجــز البي ــة والســمو اإلنســاني م العظم
ــان  ــى إنس ــه ُخط ــارع في ــهد تتس ــه! مش ــن وصف ــان ع واللس
ــه، نحــو  ــه، نحــو موت ــات وشــموخ، نحــو حتف ــي ثب ــك، ف مثل
ــاب  ــي كت ــده ف ــه بي ــذي يخط ــر ال ــرف األخي ــو الح ــه، نح أجل
ــك  ــى أولئ ــتعصي عل ــب، يس ــهٌد مهي ــق لمش ــه بح ــه. إن حيات

الُمترِعيــن بالخــواء أن تدركــه أفهامهــم.
ــى  ــه -مبن ــدف عمليت ــى ه ــل إل ــارس النبي ــول الف ــد وص وعن
قيــادة األمــن-، ألقــى علــى أكابــر مجرميهــا تحيّــة حمــراء 
ملتهبــة -علــى طريقــة االستشــهاديين فــي إلقــاء التحايــا علــى 
أعدائهــم-، تحيّــة مبتدأهــا فــي قلــب مركزهــم، ومنتهاهــا بيــن 

ــان الســماء. النجــوم فــي عن
ــادة  ــر القي ــل هللا- وك ــل -بفض ــهادي الباس ــّول االستش ــد ح لق
األمنيــة إلــى كــرة مــن النــار ملتهبــة، مالبثــت أن صــارت 
ــت  ــي نقل ــن الت ــدرون(، العي ــرا )ال ــى كامي ــاراً غطّ ــاً وغب دخان
لنــا قصيــدة فدائيــة، هــي واحــدة مــن آالف القصائــد التــي 
ســطرها الشــعب األفغانــي المجاهــد فــي ديــوان إبائــه وعزتــه 

وشــموخه.
لقــد كان هــذا الفــارس المغــوار أحــد جنــود كتيبــة عظيمــة مــن 
االستشــهاديين النجبــاء، الذيــن أنجبتهــم -والزالــت تنجبهــم- 
مأســدة األســود؛ أفغانســتان، وكل واحــد منهــم يتحــّرق شــوقاً 
لإلرتــواء مــن دمــاء األعــداء الســفّاحين الذيــن نّكلــوا بالشــعب 

األفغانــي المظلــوم وعاثــوا فــي أرضــه خرابــاً.

ــة عــن غيرهــا  ــة البطولي ــز هــذه العملي ــي تميّ ــذي زاد ف إن ال
ــة"،  ــن "دروني ــٍل بعي ــن ع ــا م ــو تصويره ــات، ه ــن العملي م
ــة تختصــر  ــرى قصــة حقيقي بشــكٍل أمكــن المشــاهد مــن أن ي
نضــال الشــعب األفغانــي علــى مــدى 15 عامــاً فــي مقطــع 
ــراءات  ــد جــاء هــذا اإلصــدار داحضــاً الفت ــر. ولق ــي قصي مرئ
المغرضيــن، فأثبــت أن نبتــة اإلمــارة اإلســالمية بمــرور األيــام 
تقــوى وتشــتّد وتــزداد تجــّذراً وثباتــاً، أمــا نبتــة العمــالء 
وحكومتهــم الهزيلــة فهــي نبتــة مســمومة، ُولــدت ميّتــة، 
وستتالشــى -عمــا قريــب بــإذن هللا- عندمــا يولــي العــدو 

ــزي. ــا المخ ــا لمصيره ــاً، ويتركه ــل هارب المحت

إمــارة  فــي  اإلعالمــي  الجهــاد  فرســان  نشــكر  إذ  وإننــا 
ــه مــن جهــود، نســأل  ــا يبذلون ــى م أفغانســتان اإلســالمية عل
ــان  هللا لهــذا االستشــهادي البطــل ولســائر االستشــهاديين جن
الفــردوس األعلــى وأن يجمعنــا بهــم فــي مســتقر رحمتــه.

عملية استشهادية
بعين »درونية« ...

وسام عبدهللا
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ــى  ــالء عل ــف العم ــقطت قذائ ــر، س ــهر أكتوب ــرة ش ــي غ ■ ف
بيــوت المواطنيــن فــي مديريــة شــرخ بواليــة لوجــر، مّمــا أدى 
إلــى استشــهاد رجــل وســيدة و4 أطفــال. وفــي نفــس التاريــخ 
ــل  ــدان وردك استشــهد طف ــة مي ــاد بوالي ــة ســيد آب ــي مديري ف
وســيدة جــراء ســقوط قذائــف العمــالء علــى بيــوت المواطنيــن 

األبريــاء.
■ فــي 2 مــن أكتوبــر، أطلــق العمــالء قذائــف هــاون فســقطت 

علــى بيــوت المدنييــن، ممــا أدى الستشــهاد 4 منهــم.
■ فــي 5 مــن أكتوبــر، قــام المحتلــون بقصــف المدنييــن العــزل 
فــي قريــة بقنــدوز، ممــا أســفر عــن تدميــر 50 منــزالً للمدنييــن 
ومقتــل وجــرح عشــرات المواطنيــن األبريــاء مــن النســاء 
واألطفــال والشــيوخ. وبعــد يــوم، قتــل المحتلــون 4 إخــوة فــي 

مديريــة كامــه بواليــة ننجرهــار جــراء مداهمــة ليليــة.
ــى  ــة عل ــف مدفعي ــق العمــالء قذائ ــر، أطل ــي 8 مــن أكتوب ■ ف
ــِرح 5 آخــرون. ــل مواطــن وُج ــة بالســكان، فقُتِ ــوت اآلهل البي
■ فــي 12 مــن أكتوبــر، أطلــق العمــالء نيرانهــم علــى ســيارة 

لإلســعاف فــي مديريــة جلجــه بواليــة ميــدان وردك مّمــا أدى 
الستشــهاد مواطــن وجــرح 3 آخريــن.

■ فــي يــوم األحــد 16 مــن أكتوبــر، قُتــل صحفــي فــي واليــة 
زابــول، وقالــت بعــض المؤسســات الصحفيــة أّن إدارة األمــن 
العميلــة هــي مــن قتلــت هــذا الصحفــي. وبعــد يوميــن مــن هــذه 
ــة  ــة، ُضــرب طالــب جامعــي فــي مديريــة زرمــت بوالي الحادث
ــد القــوات الخاصــة وُجــرح جرحــاً شــديداً  ــا مــن قبــل قائ بكتي

أثنــاء التعذيــب.
■ وفــي نفــس التاريــخ، داهــم المحتلّــون منطقــة ســموز 
البيــوت  أبــواب  ففجــروا  بكتيــا،  بواليــة  بمديريــة زرمــت 
المواطنيــن  مــن   5 اعتقلــوا  المداهمــة  وأثنــاء  باأللغــام، 

معهــم. واقتادوهــم 
■ وفــي 17 مــن أكتوبــر، داهــم الجنــود العمــالء مديريــة 
موســى خيــل بواليــة خوســت وقامــوا أثنــاء ذلــك بنهــب 
علــى  األهالــي، وعــالوة  مــن  الثمينــة  واألمتعــة  األمــوال 
ذلــك ضربــوا المواطنيــن، وأهانــوا كرامتهــم، وقتلــوا أحدهــم 

وجرحــوا 2 آخريــن.
■ فــي 19 مــن أكتوبــر، أفــادت التقاريــر بــأّن مليشــيا دوســتم 

حافظ سعيد

جرائم المحتلين والعمالء في شهر أكتوبر 2016م

ضحايا الحرب األمريكية
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قامــت بإحــراق 50 بيتــاً للمدنييــن فــي مناطــق كنجــك وكاريــز 
بمديريــة جهلكــزي بواليــة فاريــاب.

ــراء،  ــة نك ــش بجريم ــٌد للجي ــام قائ ــخ، ق ــس التاري ــي نف ■ وف
ــزع  ــام بن ــة وق ــدارس االبتدائي ــوف الم ــد صف ــل أح ــث دخ حي
مالبــس تلميــذ أمــام معلميــه وزمالئــه فــي الصــف، وقــد أدت 

ــك المدرســة. ــى إغــالق تل هــذه الجريمــة الشــنيعة إل
■ فــي 20 مــن أكتوبــر، قــام الجنــود العمــالء باعتقــال 2 مــن 
ــم  ــم معه ــب( واقتادوه ــي جــان وحبي ــا: )نب ــن، وهم المواطني
إلــى ثكنتهــم، ثــم قامــوا بضربهمــا ضربــاً مبرحــاً، قتــل أحدهمــا 

متأثــراً بجراحــه المثخنــة، وأمــا الثانــي فجــرح جرحــاً بالغــاً.
ــب  ــالء األجان ــون والعم ــم المحتل ــخ داه ــس التاري ــي نف ■ وف
منطقــة باباجــي مــن ضواحــي مدينــة لشــكرجاه بواليــة هلمنــد، 

فقامــوا أثنــاء ذلــك باعتقــال 3 مــن المدنييــن.
هــاون  قذائــف  العمــالء  أطلــق  أكتوبــر،  مــن   21 فــي   ■
عشــوائياً علــى قــرى ولــي قلعــه وســيدان بمديريــة خوجيانــي، 
ــا أدى إلصابــة 7  فســقطت علــى البيــوت اآلهلــة بالســكان مّم

ــاء. ــن األبري ــن المواطني م
ــم  ــن بمافيه ــن المدنيي ــر، استشــهد 4 م ــن أكتوب ــي 22 م ■ ف
ــي  ــار ف ــال طي ــرة ب ــا طائ ــارة نفذته ــراء غ ــك مســعود( ج )مل

ــار. ــة ننجره ــيراجام بوالي ــة بتش ــير بمديري ــة بتش قري
ــة  ــل اليدوي ــيا القناب ــت المليش ــر، أطلق ــن أكتوب ــي 24 م ■ ف
علــى بيــت مــن بيــوت المدنييــن فــي منطقــة غلبيــان بمديريــة 

ــن. ــة طفلي ــاة ســيدة وإصاب ــا أودى بحي ــوان، مّم جرزي
أطلقهــا  هــاون  قذيفــة  ســقطت  أكتوبــر،  مــن   26 فــي   ■

ــن  ــو: )عبدالرحم ــن، وه ــد المواطني ــوت أح ــى بي ــالء عل العم
آخونــدزاده( فــي قريــة بنــد بمديريــة أرغنــداب بواليــة زابــول، 

فاستشــهدت ســيدتان وأصيبــت 3 أخريــات.
ــة  ــالء منطق ــون والعم ــم المحتل ــر، داه ــن أكتوب ــي 27 م ■ ف
مــرك خيــل بمديريــة شــيرزاد بواليــة ننجرهــار، فاندلعــت 
ــم يكــن  ــان وبينهــم، فل ــن مجاهــدي طالب ــة بي اشــتباكات عنيف
للمحتليــن إال القصــف العنيــف الــذي أودى بحيــاة 30 مــن 

ــزل. ــلمين الع ــوام المس ع
■ وفــي يــوم الجمعــة 28 مــن أكتوبــر، قــام قائــد أمــن مديريــة 

قــره بــاغ بواليــة غزنــي بقتــل تلميذيــن مــن أحــد المــدارس.
■ وفــي اليــوم ذاتــه ارتكــب األمريكيــون مجــزرة رهيبــة فــي 
منطقــة درويشــان بواليــة روزجــان، وكذلــك اقترفــوا مجــزرة 
ــل  مماثلــة فــي مديريــة شــيرزادو بواليــة ننجرهــار، حيــث قُتِ

وُجــرح فيهــا 70 مدنيــاً.
■ وفــي 30 مــن أكتوبــر، داهــم الجنــود العمــالء قريــة سســو 
ــال  ــك باعتق ــاء ذل ــراه، وقامــوا أثن ــة ف ــة بشــترو بوالي بمديري
10 مــن المواطنيــن بمــا فيهــم الشــيوخ والعجــزة واقتادوهــم 

معهــم.

________________
ــة،  ــوت الحري ــة ص ــي، إذاع ــي س ــي ب ــة ب ــادر: }إذاع المص
ــة المصــادر  ــة بجــواک، وبقي ــاء االســالمية، وکال ــة االنب وكال

ــة{. المحلي
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أظلنــا شــهر ربيــع األول، وأطلــت علينــا بمقدمــه ذكريــات 
واطيــاف يحبهــا كل مســلم، ويســعد بتذكرهــا كل مؤمــن، ومــن 
ــي  ــد نب ــذا الشــهرالعظيم مول ــا ه ــي حواه أعظــم األحــداث الت

ــه وســلم.  ــه وآل ــى هللا علي ــام الهــدى صل الرحمــة وإم
الهجريــة  الســنة  شــهور  مــن  شــهر  ثالــث  األول،  ربيــع 
القمريــة، حــدث فيــه أمــر جليــل أال وهــو مولــد النبــي -صلــى 
هللا عليــه وســلم- فــإن هللا تبــارك وتعالــى قــد مــن علــى 
المؤمنيــن إذ بعــث فيهــم رســوالً مــن أنفســهم. قــال أحــد 
العلمــاء: "إن محمــداً صلــى هللا عليــه وســلم ظهــر فــي وقــت 
ــق  ــى الطري ــم إل ــن يهديه ــى م ــه إل ــون في ــاس محتاج كان الن
ــوا  ــرب كان ــم، ألن الع ــن القوي ــى الدي المســتقيم، ويدعوهــم إل
ــاد  ــى اعتق ــرس عل ــات، والف ــان ووأد البن ــادة األوث ــى عب عل
اإللهيــن "يــزدان" و"اهريمــن"، والتــرك على تخريــب البالد 
وتعذيــب العبــاد، والهنــد علــى عبــادة البقر، والســجود للشــجر 
ــج  ــبيه وتروي ــن التش ــود ودي ــى الجح ــود عل ــر، واليه والحج
األكاذيــب والمفتريــات، والنصــارى علــى القــول بالتثليــث 
وعبــادة الصليــب وصــور القّديســين والقديســات، وهكــذا 
ــق  ــن الح ــراف ع ــالل، واالنح ــة الض ــي أودي ــرق ف ــائر الف س
ــن أن  ــك المبي ــة هللا المل ــق بحكم ــال، واليلي ــتغال بالمح واالش
ال يرســل فــي هــذا الوقــت أحــداً يكــون رحمــة للعالميــن، ومــا 
ظهــر أحــد يصلــح لهــذا الشــأن العظيــم، ويؤســس هــذا البنيــان 
القويــم غيــر محمــد بــن عبــد هللا صلــى هللا عليــه وســلم، فــأزال 
ــرقت  ــدة، وأش ــاالت الفاس ــة، والمق ــوم الزائغ ــر هللا الرس بأم
ــة الشــرك  ــت ظلم ــزيه، وزال ــار التنـ ــد، وأقم شــموس التوحي

والوثنيــة، والتثليــث، والتشــبيه، عليــه مــن الصــالة أفضلهــا 
ــا". ــات أكمله ــن التحي وم

ُولــد رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم البطل المقدام والشــجاع 
ــوم  ــة ي ــة، صبيح ــي مك ــال؛ ف ــاة واألبط ــزة الكم ــر، ع النحري
اإلثنيــن، الموافــق للثانــي عشــر - علــى األشــهر - مــن شــهر 

ربيــع األول، عــام الفيــل الموافــق لســنة 571 ميــالدي.

َسَرت بشــــــــــائٌر بالهـــــادي ومولِـــِده
في الشرِق والغرِب مسرى النوِر في الظُّلَِم

لقــد بعثــه هللا تعالــى علــى حيــن فتــرة مــن الرســل، علــى رأس 
ــد فــي غــار  ــن مــن عمــره، فجــاءه الوحــي وهــو يتعب األربعي
ــَك  ــِم َربِّ ــَرْأ بِاْس ــه تعالــى: }اْق حــراء فــأول مــا نــزل عليــه قول
الَّــِذي َخلـَـَق * َخلـَـَق اإِلْنَســاَن ِمــْن َعلـَـٍق * اْقــَرْأ َوَربُّــَك األَْكــَرُم 

ــْم{. ــْم يَْعلَ ــِم * َعلَّــَم اإِلْنَســاَن َمــا لَ * الَّــِذي َعلَّــَم بِاْلقَلَ
فــي هــذه الحقبــة مــن الزمــن ولــد رســول هللا صلــى هللا 
ــد،  ــن التوحي ــى دي ــه إل ــد بعثت ــاس بع ــا الن ــه وســلم، ودع علي
ــه، واشــتد عضــده.  ــره، وســما طرف ــه، وعــال أم ــد نجم فصع
ــرب، اشــتد  ــل يث ــن أه ــق م ــش بإســالم فري ــت قري ــا علم ولم
ــه وســلم  ــى هللا علي ــي صل ــر النب ــة، فأم ــن بمك ــا للمؤمني أذاه

المؤمنيــن بالهجــرة إلــى المدينــة فهاجــروا مســتخفين.
نعــم، بعــد بيعــة العقبــة الثانيــة، أيقنــت قريــش أن المســلمين 
ــرى فــي دار  ــة فــي عــزة ومنعــة؛ فعقــدت مؤامــرة كب بالمدين
ــه  ــى هللا علي ــى الرســول صل ــر فــي القضــاء عل ــدوة للتفكي الن
وســلم، فاســتقّر رأيهــم علــى أن يتخيــروا مــن كل قبيلــة منهــم 

ذكرى مولد الصادق األمني
»صلى اهلل عليه وسلم«

عرفان بلخي
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ــاً  ــلم جميع ــه وس ــى هللا علي ــول صل ــوا الرس ــداً فيقتل ــًى جل فت
ــى  ــاف عل ــد من ــو عب ــدر بن ــل، وال يق ــي القبائ ــه ف ــرق دم فيتف
هــؤالء  اجتمــع  وهكــذا  بالديــة،  فيرضــوا  جميعــاً  حربهــم 
ــة الهجــرة،  ــه وســلم ليل ــى هللا علي ــاب رســول هللا صل ــى ب عل
ينتظــرون خروجــه، فــأذن هللا لرســوله بالهجــرة، فهاجــر فــي 
ــه وكان  ــع األول بعــد ثــالث عشــرة ســنة مــن مبعث شــهر ربي
ــور  ــي غــار ث ــا ف ــه، فاختفي ــو بكــر رضــي هللا عن ــه أب بصحبت
ثالثــة أيــام، والمشــركون يطلبونهــم مــن كل وجهــة وصــوب، 
حتــى كانــوا يقفــون علــى الغــار الــذي فيــه رســول هللا - صلــى 
هللا عليــه وســلم - وأبــو بكــر فيقــول أبــو بكــر: يــا رســول هللا 
وهللا لــو نظــر أحدهــم إلــى قدمــه ألبصرنــا، فيقــول رســول هللا 
ــك  ــا ظن ــا، م ــزن إن هللا معن ــلم: )ال تح ــه وس ــى هللا علي - صل

ــا؟( . ــن هللا ثالثهم باثني
فلمــا ســمع األنصــار بالهجــرة، جعلــوا يخرجــون كل يــوم 
ــه  ــى هللا علي ــة، يســتقبلون رســول هللا - صل ــى حــرة المدين إل
وســلم - حتــى يردهــم حــر الظهيــرة، فــكان اليــوم الــذي قــدم 
فيــه رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - إليهــم هــو أنــور يوم 
وأشــرفه، فاجتمعــوا إلــى رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - 
محيطيــن بــه، متقلديــن ســيوفهم، وفيهــم النســاء والصبيــان، 
ــا حــّدث والحــرج عــن ســرور أهــل المدينــة، فــكان يــوم  وهن
تحولــه إليهــم يومــاً ســعيداً لــم يُــروا فرحيــن بشــيء كفرحهــم 

برســول هللا، وخــرج النســاء والصبيــان ينشــدون:

طلع البـــدر علينا  ** من ثنيــات الوداع
وجب الشكـــر علينا ** ما دعــــا هلل داع
أيها المبعوث فينا ** جئت باألمر المطاع

ــن،  ــوم االثني ــاء، ي ــه وســلم- قب ــى هللا علي ــي -صل ودخــل النب
ــرة،  ــت الظهي ــي وق ــة، ف ــن البعث ــع األول، ســنة 14م 12 ربي
ــه  ــى هللا علي ــول هللا - صل ــة رس ــام ناق ــذ بزم ــد يأخ وكل واح
ــه عنــده، وهــو يقــول: دعوهــا  ــد أن يكــون نزول وســلم - يري
فإنهــا مأمــورة. حتــى إذا أتــت محــل مســجده اليــوم، بركــت، 
ــى هللا  ــرة الرســول صل ــد هج ــورة بع ــة المن ــت المدين وأصبح
عليــه وســلم إليهــا، معقــل اإلســالم ومشــعل الهدايــة ومنطلــق 
الدعــوة إلــى هللا. وهلل در الدكتــور يوســف القرضــاوي -حفظــه 

هللا- حيــث قــال:

يا سيد الرسل طب نفًسا بطائفة
باعوا إلى هللا أرواًحا وأبــدانا

وعندمــا وصــل الرســول صلــى هللا عليــه وســلم إلــى المدينــة، 
كان يســكنها المهاجــرون واألنصــار واليهــود، فــكان علــى 
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم أن يبــدأ فــي وضــع األســس 
ــا متحــًدا علــى  ــا قويً التــي تجعــل مــن هــذه الجماعــات مجتمًع
ــوات  ــول بالخط ــام الرس ــة؛ فق ــادئ ديني ــالمية ومب ــس إس أس

ــا لهــذه الغايــة: اآلتيــة تحقيقً
■ بناء المسجد – أي صلة األمة باهلل .

■ المؤاخــاة – أي صلــة األمــة المســلمة بعضهــا بالبعــض 
ــر . األخ

■ والمعاهــدة بيــن المســلمين واليهــود – أي صلــة األمــة 
باألجانــب عنهــا ممــن ال يدينــون بدينهــا.

ــاً  ــة حق ــرة عجيب ــت فت ــد كان يقــول أحــد المفســرين: "وهللا لق
تلــك التــي قضاهــا المســلمون فــي حيــاة الرســول ]صلــى هللا 
عليــه وســلم [ فتــرة اتصــال الســماء بــاألرض اتصــاالً مباشــراً 
ــت  ــن كان يبي ــك حي ــوراً فــي أحــداث وكلمــات. ذل ظاهــراً، مبل
كل مســلم وهــو يشــعر أن عيــن هللا عليــه، وأن ســمع هللا 
إليــه، وأن كل كلمــة منــه وكل حركــة، بــل كل خاطــر وكل نيــة، 
ــى  ــرآن عل ــأنه ق ــي ش ــزل ف ــاس، يتن ــوفاً للن ــح مكش ــد يصب ق
رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم. وحيــن كان كل مســلم 
يحــس الصلــة المباشــرة بينــه وبيــن ربــه، فــإذا حزبــه أمــر، أو 
واجهتــه معضلــة، انتظــر أن تفتــح أبــواب الســماء غــداً أو بعــد 
غــد ليتنــزل منهــا حــل لمعضلتــه، وفتــوى فــي أمــره، وقضــاء 
ــاً، يتمالهــا اإلنســان  ــة حق ــرة عجيب ــت فت ــد كان فــي شــأنه. لق
ــدرك  ــكاد ي ــو ال ي ــا، وه ــا ومواقفه ــور حوادثه ــوم، ويتص الي

كيــف كان ذلــك الواقــع، األضخــم مــن كل خيــال!". 
توفــي رســول هللا -صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم-، وكانــت 
وفاتــه أكبــر وأجــَل مصيبــة، وكان ذلــك يــوم االثنيــن، الثانــي 
عشــر مــن شــهر ربيــع األول، مــن الســنة الحاديــة عشــرة مــن 
ــالم 63  ــوة والس ــه الصل ــره علي ــكان عم ــة، ف ــرة النبوي الهج
ــم شــيء:  ــم يضره ــوه ل ــا إن اتبع ــرك للمســلمين م ســنة، وت
كتــاب هللا -الــذي اليأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه والمــن خلفــه، 
تنزيــل مــن حكيــم حميــد-، وســنته صلــى هللا عليــه وآله وســلم.
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الطائرات المسقطة:
1. مروحية في والية بادغيس.

2. مروحية في والية غور.

3. مروحية في والية روزجان.

4. مروحية في والية لوجر.



الــــفداُء رايـــتنا  فدائيــون 

دليــٌل لنــا  الخالديــــن  كفــاح 

للـــــمنايا نبســم  فدائيــون 

نــوٌر الــذرواِت  علــى  فدائيــون 

حديــٍد مــن  شـــواظٌ  ومنطقنــا 

إذا هاجــت مــن األقصــى شــجوٌن

رأتنــا أن  ــا  لمَّ حطيــن  زهــت 

لمــا اليرمــوك  شــاطئ  وهلّــل 

لظاهــا أشــعلنا  هللا  اســم  علــى 

والدمـــاُء العقيــدة  تنــا  وعّدً

لــواُء لنــا  المؤمنيــن  وصبــر 

البقـــاُء معنــاه  فاالستشــهاد 

األنبـيـــاُء هنــاك  وقدوتنــا 

هــراُء وال  تصــاغ  خطــب  فــال 

اإلبـــاُء واشــتعل  الثــأر  تلظــى 

الـــبالُء يزعزعهــا  ال  أســوداً 

جــاؤوا هللا  ســيف  أحفــاَد  رأى 

األقويـــاُء نحـــن  وباإليمــان 

فدائيون
أحمد فرح عقيالن )رحمه هللا(




